


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

لكل اأمة ثقافتها التي متيزها وت�صكل فيها كيانًا را�صخًا له تاريخه 
وجذوره. والثقافة مبفهومها العام تعني: الأن�صطة التي ت�صتهدف الرقي 
بوعي الإن�صان وذوقه وهي بهذا املفهوم ت�صتهدف ال�صتثمار يف الإن�صان 
جمموع  خالل  من  يت�صكل  الوعي  وهذا  م�صتدامة،  تنمية  لكل  كاأ�صا�ض 
املعلومات واملعارف والقيم والأفكار التي يتم تداولها يف املجتمع والتي 

ميكن لعامة النا�ض احل�صول عليها ولي�ض النخبة فح�صب.
اأ�صا�صًا  ينه�ض  الذي  التعليم  مب�صتوى  يرتبط  الثقايف  الوعي  وهذا 
بنقل الثقافة وتعزيزها وحتويلها اإىل �صلوك عملي يتناوله كل اإن�صان قبل 

اأن يكون م�صطلحًا نخبويًا.
وتفكريهم،  واهتماماتهم  ال�صعوب  لغة  على  الثقافة  هذه  وتنعك�ض 
واللغة يف كل جمتمع تعد املراآة ال�صادقة التي ت�صجل هويته و�صخ�صيته.
واللغة العربية - كانت ول تزال - وثيقة الأوا�صر التي ت�ن�صج �صخ�صية 
الأمة وهويتها وخ�صائ�ض اأهلها وقد واكبت اللغة العربية التطور الثقايف 
اآخر، وذلك ملا متلك من  اإىل  العلوم واملعارف والفل�صفات من جيل  يف 
خ�صائ�ض النمو والرتقاء والتجدد مع املحافظة على مالحمها الأ�صيلة 
وال�صرفية،  اللغوية  وقواعدها  البيانية  واأ�صاليبها  البنائية  تراكيبها  يف 
ومما عمق اأ�صولها واأمدَّ يف جذورها نزول القراآن بها فا�صبحت بذلك 

مناط الإعجاز البياين املحكم.

الوعــي اللغــوي
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جـــــذور

اإن اللغة العربية خمزون ثقايف وفكري للح�صارة الإ�صالمية والعربية 
اأثرت يف لغات كثرية ب�صبب انت�صار الإ�صالم والتقارب املكاين والتبادل 
والرتكية  والأردية  كالفار�صية  لغات عدة  نلحظ ذلك جليًا يف  التجاري 
والأ�صبانية وال�صواحلية وهذا البعد التاأثريي يعلي من مكانة هذه اللغة 

ويعزز �صرورة الوعي الذي من �صاأنه اأن يبعث روح العتزار بها.
الدفء  لغة  وهي  الهوية  لغة  هي  املجتمعات  كل  يف  الأم  اللغة  اإنَّ 
اأهلها  اأيدي  على  يتحقق  اأن  ناأمل  ما  وهذا  والكرامة  بالفخر  وال�صعور 

الناطقني بها.

رئيــ�س التحـريـر
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جـــــذور

�شورة الكواكب عند الأع�شني

يف الع�شرين اجلاهلي والإ�شالمي

حممد �سعيد ح�سني مرعي

�أروى �إياد �أدهم)*(

توطئــــــــة:
تزخر ال�شم�ء بلوح�ت رائعة ت�شمو ب�أرواح ال�شعراء اإلى عوالم خاّلقة؛ 
لم� تحمله من مع�ني الجم�ل، وال�شموخ، اأدركه� الإن�ش�ن العربي القديم 
عبق  فيه�  تلم�س  التي  ال�ش�حرة  المع�لم  لهذه  المت�أمل  ال�شعري  بوعيه 
الأ�ش�لة ، فن�ش�أ تف�عل �شميمي بين وجدان ال�ش�عر ، والطبيعة الخالبة 

ل�شور ال�شم�ء.
مفتوحة.  طبيعة  ذات  الإ�شالم  قبل  م�  ع�شر  في  العربية  والبيئة 
�شعرية  روؤية  خلق  في  ال�شم�ء  امتداد  مع  يتك�ثف  ال�شحراء  ف�متداد 
الطبيعة  لهذه  الجم�لي  النف�شي  الت�أثير  عمق  عن  تجلو  ن�فذة،  ب�شرية 
�شعرية  بمعطي�ت  العربي  ال�ش�عر  رفدت   التي  الأر�شية،   - ال�شم�وية 
المالمح  هذه  ي�شكل  وهو  الفني،  ذوقه  �شقل  في  اأ�شـهمت  جم�لية 
م�  بح�شب  الطبيعة  مع  ال�شعراء  تع�مل  لذا    فنية.  �شور  في  الجم�لية 
تثيره في نفو�شهم من انفع�لت. فبعد اأن تلم�س حوا�شهم نفح�ته� تعمل 

)*(  كلية التربية للبنات - جامعة تكريت - العراق.



صورة الكواكب عند األعشني في العصرين اجلاهلي واإلسالمي
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جـــــذور

ب�إح�ش��س جم�لي،  الكون  بلورته� روؤى �شعرية لذوات ب�شرت، هذا  على 
فعملت على ت�شكيله �شورًا ت�شعى من خالله� لتحقق هدفً� بعينه من مدح 
وارتف�عه�  ب�شموخه�  وال�شم�ء  بذات.  اأو فخر  ب�مراأة،  اأو غزل   ، �شخ�سٍ
وم� تحويه من مع�لم جم�لية من نجوم، وبرق، و�شهب، وني�زك الو�شيلة 
الأ�ش��شية لتحقيق كل ذلك. واإذا ك�ن الأمر بهذه الأهمية لدى ال�شـعراء 
فهذه  اأو�شع.  م�ش�حة  يتخذ  الأع�شين  ال�شعراء  عند  فهو  المب�شرين، 
ال�شذرات ال�شوئية تعد الومي�س الذي يعمل على تهوين ظالم الليل، واإن 
ك�ن خ�فتً�، لذلك، فقيمة البرق والكواكب عند الأع�شى اأعلى بكثير من 

قيمته� عند المب�شر.
الليل والكواكب:

كلٍّ  في  تمت�ز  الجم�ل،  مظ�هر  من  مظهرين  على  ال�شم�ء  تـنطوي 
ال�شم�س  ف�إطاللة  ولياًل؛  نه�رًا  خ��شة  �شعرية  يمتلك  معين  بلون  منهم� 
تك�شف عن ع�لم مليء ب�لحي�ة والحركة والحيوية بعد اأن تن�شر �شع�عه� 
التبري في اأعم�ق ال�شحراء، ثم ي�أخذ هذا ال�شع�ع ب�لخفوت مع زحف 
الظالم �شيئً� ف�شيئً� حتى يك�شو ال�شم�ء. لكن هذا الظالم يظهر جم�ل 
نجوم ف�َح بريقه� بين اأح�ش�ن الف�ش�ء ، فحملت ال�شعراء على التغني به� 

في مدحهم ورث�ئهم وغزلهم .
يظهر  ل  مع�لم  عن  الك�شف  في  الجم�لية  الليل  قيمة  تبرز  هن�  من 
ت�ألقه� اإل في �شدف الظالم داعية اإلى ت�أمله� في رح�ب �شحراء، دارت 

رحى رم�له� حول نجوم ال�شم�ء .
اإلى  نفذ  ليٍل  �شفو  في  النجوم  من  المنبعث�ن  والجالل  ال�شكون  اإن 
اأف�شحت عن روؤى عميقة  ال�شعراء الذي �شكل من ظالله� �شورًا  خي�ل 
ال�شليم يختلف  المب�شر  بيئ�تهم و�شعة خي�لهم. فهو عند  بتنوع  تنوعت 
الث�ني،  الأول، و�شعفه عند  الب�شر عند  لقوة  ل  والأعمى،  الأع�شى  عن 
وانعدامه عند الأخير فح�شب ، واإنم� لختالف البيئة وعمق المع�ن�ة التي 
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جـــــذور

تولد في بع�س الأحي�ن �شورًا نجمية رائعة .
ب�لقمر  المزينة  لل�شم�ء  �ش�فية  روؤية  اإلى  دومً�  يفتقر  الأع�شى  اإنَّ 
الظالم،  حدة  من  التخفيف  في  قيمته�  تم�مً�  يدرك  ولأنَّه  والنجوم. 
ب�إبرازه� في �شعره. ق��شدًا بذلك الإعالء من �ش�أن المرثي،  ُيعنى  فهو 
ول�شيم� اإْن ك�ن قريبً� اإلى نف�شه كم� في قول اأع�شى ب�هلة راثيً� اأخ�ه)1(:

هذا تدفق ع�طفي من قلب ذاق مرارة الغربة، ف�أر�شل اأ�شج�نه ترانيم 
ترقرقت من اأعين حجب الظالم عنه� نور الب�شر، ونور الحي�ة. فم� ك�ن 
القب�س الذي ك�ن ينير الحي�ة بقوته  اأْن ت�شتح�شر �شورة ذلك  اإّل  منه� 
الن�س على �شورة �شعرية/ فلكية  الموت. ينطوي  اأطف�أه  و�شموخه حتى 
بم�ش�عدته على  الأع�شى،  نف�شية  والنجوم على  القمر  ت�أثير  فيه�  يت�شح 
التخل�س من النك�ش�ر النف�شي الذي ك�ن يتملكه مع حلول الظالم؛ لهذا 
ر ظالم الحرب �شبه اأخ�ه ب�ل�شه�ب ل�شرعة حركته في كّره وفرّه  حين �شوَّ
الليل، ومن ثم  ي�شير في  يفتقده� وهو  التي  ال�شرعة  اأعدائه. هذه  على 
ف�إنُه جعل من هذه ال�شورة الت�شبيهية مراآة تعك�س م�ش�عره تج�ه الليل، 

وت�أثير الع�ش� على ن�ش�طه الحركي. 
مع�دًل  ك�ن  المرثي  اأنَّ  على  يدل  ال�شوئي  الحركي  التداخل  هذا  اإّن 
بت�شبيه  المكثفة  ال�شوئية  القيمة  ا�شتخدام  اأنَّ  كم�  لالأع�شى،  نف�شيً� 
في  القمر  ب�شوء  الحرب  لظلمة  اإ�ش�ءته  ت�شبيه  ثم  ب�ل�شه�ب،  المرثي 
تك�شف  دللية  اأبع�دًا  ومنحه�  ال�شعرية،  ال�شورة  عزز  الداجية  الليلة 
عن �شورة الليل عند اأع�شى ب�هلة، وتت�ش�عف القوة ال�شوئية في الن�س 

الَقمُر لمِة  الظُّ �سواَد  ي�سيُء  كما 
حامي الحقيقِة منه الُجوُد والَفَخُر
عنه القمي�ُص ل�سيِر الليِل ُمحَتِقُر
ــَمــُر َق بــالــقــوِم لــيــلَــة ال نــجــٌم وال 

بِه اُء  ُي�ست�سَ �ــِســهــاٌب  حـــرٍب  اُد  َورَّ
�سيعِة ِمتاَلٌف اأخو ِثَقٍة �َسْخُم الدَّ
ُم الك�سحيِن ُمنخرٌق ُمَهْفهٌف اأه�سَ
ُمن�سلتاً ّري  الـــدُّ كالكوكب  تلقاه 
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حينم� يعدل ال�ش�عر عن هذا الت�شبيه اإلى ت�شبيه اأقوى منه في الدللة، اإذ 
ي�شبه اأخ�ه ب�لكوكب الدري في الليلة الخ�لية من النجوم والقمر. وهذا 
الذي  وال�شوء  بيده،  ي�أخذ  الذي  الأيمن  �ش�عده  ك�ن  اأخ�ه  اأّن  على  يدل 
ي�شير على نوره في دهمة الليل. نخل�س من ذلك اإلى اأنَّ الأع�شى يق�بل 

بين ال�شوء والظالم: 
�شهــــــــــــــــــــــ�ب              �شواد الليل

الكوكب الدري               ليلة ل نجم فيه� ول قمر 
في وحدة بن�ئية اختزل فيه� ال�شوء وح�شة الليل ، وقد تحققت ع�شوية 
ال�شورة بتمحوره� حول ف�ش�ء الن�س ب�أ�شك�ل متب�ينة في عمقه� الدللي.
ير�شم الأع�شى بو�ش�طة ال�شورة ال�شوئية طريق الخال�س من وح�شة 
الليل من خالل ت�شخي�س تن�ظري، ي�شع كل مفردة من مفردات ال�شوء 
في مق�بل �شورة الليل. وهو بهذا يوؤدي اإلى خلق موازنة نف�شية تعمل على 

تخفيف توتره النف�شي)2(.
بينم� ي�شت�شعر اأع�شى اآخر ع��س في الع�شر الإ�شالمي جم�ل النجوم 

والقمر بروح اإيم�نية ، يقول اأع�شى ربيعة)3(:

ف�أثر القراآن الكريم وا�شح في الن�س، ف�لبيت الث�ني م�أخوذ من قوله 
َماِء ُبُروًجا َوَزيَّناَها ِللنَّاِظِريَن})4(. لقد  تع�لى: {َوَلَقْد جَعْلَنا في ال�سَّ
تف�عل ال�ش�عر مع النجوم تف�عاًل وجدانيً� نتيجة لت�أثره ب�لقراآن الكريم، 
فك�ن يرى جم�ل القمر والنجوم بقلبه ل بب�شره وهن� تحولت ُكدرة عينيه 
اإلى �شف�ء ن�بع من حالوة الإيم�ن التي جعلت اأع�شى ربيعة يتغنى بجم�ل 
النجوم، وك�أنه يراه� بب�شر ح�د. وقد ج�ءت كل هذه المع�ني ب�ن�شي�بية 

ى َخلَقُه في االأمِر مقتدُر حتَّى َق�سَ
م�ُص والقمُر ُجوُم وفيها ال�سَّ فيها النُّ
الَمَطـُر ينزُل  ومنها  الُبُروِج  ذاُت 

َيــحــمــُلـــــُه والـــــمـــــاُء  قـــبـــلـــُهـــم  اهلُل 
فزيَّنها نــيــا  الــدُّ لنا  ــمــاء  الــ�ــسَّ بنى 
�َساِبعٌة وهي  طباٍق  �ستِّ  ُدوِن  ِمــْن 
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جم�لية  لم�شة  الن�س  م�شمون  على  اأ�شفت  متقنة،  و�شال�شة  رائعة، 
م�شتوح�ة من ره�فة ح�س ال�ش�عر، وليونة الألف�ظ، اإْذ �شيقت الموعظة 

ب�أ�شلوب �شعري متقن معبر عن �شعور ال�ش�عر بعظمة الخ�لق.
الأع�شى  م�ش�عر  ا�شتبط�ن  في  لُي�ْشِهَم  الب�شيط  البحر  ج�ء  ثم 
واأح��شي�شه الداخلية المفعمة ب�لإيم�ن والتقوى الم�شت�شعرة لقدرة اهلل، 
للع�دة من خالل  الخ�رق  العجيب  بنظ�مه�  للكواكب  وعظمته في خلقه 

ات�ش�ع نغمه للكالم القوي الجزل والعواطف الحرة الجزلة)5(.
اأم� الق�فية فقد ك�ن لوقعه� اأثر مميز في اإحداث رنين �شوتي، ن�تج 
من �شفة الراء المكررة المالئمة لم� ين�شده ال�ش�عر من ت�أمل لقدرة اهلل 
اأن يحدث في جو ه�دئ بعيد عن  ينبغي  الت�أمل  �شبح�نه وتع�لى. وهذا 
الق�فية ب�ل�شي�ق لأن الراء  التوتر. وهذا يدل على ارتب�ط  كل م� يجلب 
»من اأو�شح الحروف ال�ش�كنة �شمعً�، اإلى الحد الذي جعله� ت�شبه اأ�شوات 
ل  اأي  رخوة،  ولي�شت  انفج�ر،  معه�  �شديدة  لي�شت  جميعً�  واأنه�  اللين، 
وهذا  الرخوة«)6(.  الأ�شوات  به  تتميز  الذي  الحفيف  ذلك  معه�  ي�شمع 
يدل على اأن القمر والنجوم اختزلت وح�شة الليل، وحققت اأم�نً� واإيم�نً� 

جعاله يت�أمل عظمة الخ�لق.
اإلى  وبن�ًء على ذلك تتحقق للق�فية وظيفت�ن، الأولى جم�لية، ت�شعى 
منح الليل والنجوم مو�شيقى عذبة لم� يبعثه �شوت الراء من امتدادات 
تج�ه  ال�ش�عر  اإح�ش��س  عن  للتعبير  دللية  والث�نية  �شجّية،  �شوتية 

النجوم)7(.
الحي�ة،  للمحن يجعله يعي�س في �شراع مرير مع  الإن�ش�ن  اإنَّ تعر�س 
واأهله،  �شحبه،  من  حوله  لمن  نداءه  فيطلق  قلبه  الهموم  تثقل  حيث 
من  جم�ليته  اكت�شب  فني  ب�أ�شلوب  �شج�عتهم  م�شورًا  بهم،  م�شتغيثً� 
انثي�ل النجوم في ظالم الليل البهيم. ومن خالل هذه ال�شورة ال�شوئية 
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يت�شح دور الرفيق والرقيب في جالء الكرب. هذا م� تن�وله اأع�شى ربيعة 
ببي�ن رائع ، فق�ل)8(: 

ي�شتثمر الأع�شى كث�فة القوة ال�شوئية في )الني�زك( لتمثيل �شج�عة 
قومه، واإقدامهم في الحروب في�شبههم - �شمنً� - وهم يخو�شون غم�ر 
النف�شي  التوتر  ال�شورة في ت�شوير  اأف�دت هذه  ب�لني�زك. وقد  الحرب 
وقوع  تعني  التي  )اأبيت(  الفعلية  ب�لجملة  ارتب�طه�  خل  من  لالأع�شى 
ظلم  من  وقتذاك  ال�ش�عر  انت�بت  التي  والمخ�وف  الليل  في  الحدث 
)الحج�ج بن يو�شف(، ف�ش�قت عليه الأر�س بم� رحبت، ولم يعد هن�ك 
الع�شو  اأثر  يت�شح  ب�لأم�ن - وهن� -  ي�شعر فيه  اإلى مك�ن  للخروج  منفٌذ 
اأن  ً� ، فلكون ال�ش�عر اأع�شى، ول�شدة م�ش�به لم يعد ب�إمك�نه  الليلي جليِّ
يتبين الوجهة ال�شحيحة التي ي�شلكه� في دهمة الليل. لهذا ي�شبه نف�شه 
وهو يق�شي ليلته خ�ئفً� ، حذرًا من ظلم )الحج�ج(، وقد اأغلقت اأم�مه 

جميع المن�فذ:

معين  هدف  لتحقيق  واإّنم�  �شدفة،  الني�زك  �شورة  ت�أِت  لم  لذلك 
يتمثل بتخفيف حّدة ال�شراع النف�شي الذي تملك الأع�شى، وت�شوير حي 
اآنذاك لرتب�طه�  التي ك�نت تجول في خ�طره  الأفك�ر  لع�ئلته، وطبيعة 
على  تعمل  الليل  ف�ش�ء  تقتحم  التي  الكثيرة  ف�لني�زك  ب�لليل.  الع�شوي 
ولمع�نً�  بريقً�  ي�شع  ف�ش�ء  اإلى  مظلم  ف�ش�ء  من  وتحّوله  ظلمته،  تبديد 

ُمَت�أَتٍّ من بي��س الني�زك وتوهجه�.

الَم�َساِلـُك دٍم �َساقْت عليه  َطريُد 
ُيوُف الَفواِتُك يِم ال�سُّ َحَمْتني من ال�سَّ
النَّياِزُك اللِّقاِء  يــوم  اْخَتلََقْت  اإذا 
اأ�ــســوُد َحاِلـُك واأرمــاِحــِهــم والــيــوُم 

الَم�َساِلـُك دٍم �َساقْت عليه  َطريُد 

ُيو�ُسِف ابن  كاأّني من حذاِر  اأبيُت 
َظــالَمــتــي اأراَد  ــاٍج  ولـــو غــيــُر حــجَّ
ُق�سَرًة بَيعة  رَّ من  �سدٍق  َوِفتياُن 
ُيحامُون عن اأح�ساِبِهم ِب�ُسُيوِفهم

ُيو�ُسِف ابن  كاأّني من حذاِر  اأبيُت 



محمد سعيد حسني مرعي - أروى إياد أدهم
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

15

جـــــذور

وكن�ية عن  زي�دة في ظلمته،  اأ�ْشَوَد ح�لكً�،  النه�ر  ال�ش�عر  وقد جعل 
الحرب التي ك�نت تخو�شه� ربيعة دف�عً� عن حم�ه�. وهذا يدل على قدرة 
الأع�شى في ر�شم �شورة اأف�شحت عن �شج�عة قومه في الحروب، اإذ لم 
ينقله� نقاًل مب��شرًا في �شعره، واإنم� ر�شمه� بخي�له فظهرت �شورة تتميز 
بعمق الإح�ش��س ودقة المعنى. وهذا يدل على اأن ال�شعراء في الع�شرين 
الج�هلي والإ�شالمي لم ينقلوا الواقع نقاًل م�ديً� �شرفً� دون �شبر لغوره، 

اأو اإمع�ن في تجريده عن الخي�ل)9(. 
تحمل ال�شورة ال�شعرية دللة اإيح�ئية ترمز اإلى اأن الليل عند اأع�شى 
فج�ء  العتمة،  �شديد  �شدره،  على  ج�ثم  الّهم،  من  جي�س  بمث�بة  ربيعة 
اأحزانه، وليزرع الأمل في  ب�لني�زك متف�ئاًل ليبدد ظلمته، ويخفف من 
ال�شورة  منحت  وقد  والفالح.  ب�لنور  مفعم  م�شرق  لنه�ر  ويتوق  نف�شه، 
�شواد  بين  الت�ش�د  خالل  من  مميزة  جم�لية  ال�شعري  المعنى  ال�شوئية 

الليل، وبي��س الني�زك.
خالل  من  الن�س  �شعرية  في  المركزي  الرافد  هو  الليل  ك�ن  واإذا 
التعبير الدللي للون المعركة التي حولت النه�ر اإلى ليل ح�لك ال�شواد، 
العميق  وم�ش��شه�  اله�ئلة  ال�شعورية  وقيمته�  بح�ش��شيته�  الني�زك  ف�إنَّ 
بوجدان ال�ش�عر ك�نت رافدًا اآخر ل يقل �ش�أنً� عن الليل في رفد الأع�شى 
ب�عتب�ره�  الن�س  وحدة  ودعم  ال�شوئية،  قوته�  من  م�شتوحى  بثب�ت 

مف�شاًل جوهريً� في بن�ئه الفني)10(.
كم� يت�شع المدى الت�أثيري ل�شورة الني�زك بدين�مية البنية الإيق�عية 
الحرب  )م�شهد  ب�شري  مج�ل  على  وانفت�حه�  الطويل(،  )البحر 
المظلم(، ورفده بموج�ت �شوتية تحتوي اأبع�ده النف�شية برح�بة اإيق�عه� 
الخ�رجي الموائم لطبيعة الذات ال�ش�عرة، وم� يكتنفه� من خوف ق�تل 
هذا  لف�علية  فك�ن  )الني�زك(،  الب�شري  الت�شوير  لحركية  والموائم   ،
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الإيق�ع دور في تج�شيد »م�شهد �شوري ب�لغ التدليل والت�شوير والت�شكيل 
في مج�ل �شري�ن اللغة في تفعيل دين�مية التعبير ب�لإيق�ع«)11(.

الم�دية  حي�تهم  في  واأهميته�  العرب  عند  والنجوم  القمر  ولمك�نة 
والمعنوية ، جعلهم� ال�شعراء م�دة لت�شبيه�تهم في المدح ، والفخر كم� 

في قول الأع�شى الكبير)12(:

عبر  ال�ش�عر  اأح��شي�س  تعتري  التي  الداخلي  ال�شراع  مع�لم  تتبدى 
ثن�ئية الخوف من ال�شحراء لياًل من جهة، والخوف من هجر الحبيبة 
له من جهة اأخرى. ولعل هذا ن��شئ من اإح�ش��شه ب�شعف ب�شره، فيحول 
هذه  يمحو  اأن  ف�أراد  عليه،  ب�شم�ته  ترك  مم�  الحبيبة،  اإعج�ب  دون 

الب�شم�ت ب�جتي�ز �شحراء �ش��شعة مترامية الأطراف لياًل.
�شورة  ر�شم  اإذ  متن�هية،  بدقة  األف�ظه  اخت�ر  قد  ال�ش�عر  اأن  نلحظ 
يقل  ولم  ال�شراب(،  فيه�  يلعب  ق�ل: )وبيداء  اإذ  بعدًا حركّيً�،  فيه�  بث 
يظهر. وهن�ك فرق بين الفعلين، الأول اأقوى في الدللة واأعمق من الفعل 
اإل بعد غي�ب، وفي يلعب الظهور متحقق  )يظهر( لأن الظهور ل يكون 

اأ�شاًل.

................

بــ�ــســيــَرا اأَراُه  َقـــــْد  ِبـــَمـــا  قـــالـــْت  ُد 
�َسِريَرا اأع�َسى  الَخْلِق  ُمْخَتِلَف  ِن 
ا�ــســُتــعــيــَرا ــمــيــَن  ــعــلَ َت الـــــذي  واإنَّ 
ـــْدر الـــَقـــنـــاِة اأطــــــاَع االأمـــيـــَرا ِد �ـــسَ

م�سيرا فيها  الــقــوُم  يهتدي  ال  ُب 
ريَرا �سَ فيها  الَجْوِن  للُجنُدِب  َن 
اأْيـــٍن َع�ِسيَرا بــعــَد  ــرى  الــ�ــسُّ ُتــوفــي 
ــرا الــهــجــَي االآِثــــــمــــــاُت  َب  َكــــــــذَّ اإذا 
َوِخـــيـــَرا ِء اأزكـــــى وفـــــاًء َوَمـــــْجـــــَداً 

اأُقـــــــا ــــــنــــــي  َراأْتـــــــ اإْذ  ـــــهـــــا  اأن عــــلــــى 
ــــ الـــواِفـــديــــ َغـــــاِئـــــَب  رًجـــــــاًل  راأْت 
ــعــتــنــي ــْعــ�ــسَ فـــــــاإنَّ الــــــحــــــواِدَث �ــسَ
الــفــتــى فــي البال كـــان هــــاِدي  اإذا 

ـــرا ـــعـــُب فـــيـــهـــا الـــ�ـــسَّ وبــــــيــــــداَء يـــل
ـــِامـــُعـــو الـــ�ـــسَّ ــــِمــــَع  �ــــسَ اإذا  قـــطـــعـــُت 
ـــل ــــ ـــي ـــِم ــــــــاِن الـــثَّ ِبـــــَنـــــاجـــــيـــــٍة كــــــــاأَت
َداف ـــــٍة تـــغـــتـــلـــي بـــــــالـــــــرِّ ُجـــــَمـــــالـــــيَّ
ـــمـــــــا ــــــــى مــــلــــٍك كـــــــِهـــــــاَلِل الـــ�ـــسَّ اإل
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الم�شلة  ال�شحراء  يجت�ز هذه  فهو  بنف�شه،   - - هن�  الأع�شى  يفتخر 
التي ي�شل فيه� ال�ش�لك ل�شرابه� الخ�دع، لكن الأع�شى على الرغم من 
ع�شوه، وكبر �شنه يجت�زه�، ثم ي�شخ�س الجو النف�شي الم�شحون ب�لفزع 
النف�شي  ال�شراع  ر�شم  في  اأ�شهمت  �شمعية،  �شورة  طريق  من  والرهبة 

الذي يعي�شه ال�ش�عر: 

ر�شم الأع�شى - هن� - �شورة اأخرى، اإذ �شبه ن�قته ب�ل�شخرة ال�شلبة. 
هذه ال�شورة توحي بدللة معينة وهي اأن ال�شخرة ال�شلبة رمز لالأع�شى 
، والم�ء الذي يغمره� رمز لليل الذي يغمر ال�ش�عر ، فقد اأمّدته اأ�شف�ره 
يغمر  الذي  الغزير  ف�لم�ء  اإذن  وال�شالبة.  ب�لقوة  الليل  في  العديدة 
ال�شخرة ب��شتمرار حتى جعل منه� �شلبة مل�ش�ء، كن�يٌة عن الليل الذي 

يقطعه ال�ش�عر ب��شتمرار حتى جعل منه اإن�ش�نً� �شلبً�.
وتنبثق من هذه ال�شورة �شورة ت�شبيهية اأخرى: 

والذي يح�ول التخل�س منه:
ريـَرا �سَ فيها  الَجْوِن  للُجنُدِب  َن 

َع�ِســيَرا اأْيـــٍن  بعَد  اّلــ�ــُســرى  ُتــوفــي 

ــِامــُعـــــو الــ�ــسَّ ـــَع  ـــِم ـــسَ � اإذا  قـــطـــعـــُت 

ـــل ــــ ـــِمـــيــــ ِبـــــَنـــــاجـــــيـــــٍة كــــــــاأَتــــــــاِن الـــثَّ

ِء اأزكـــــى وفـــــاًء َوَمــــْجــــَداً َوِخــيـــــَرا ـــمـــا ـــــــاَلِل الـــ�ـــسَّ اإلـــــــــى مـــــلـــــٍك كـــــــِه

بو�شفه  الهالل  وبين  بينه  رابطً�  ب�لهالل،  الممدوح  الأع�شى  ي�شبه 
�شكاًل من اأ�شك�ل التقدي�س، ولم يكتف بذلك بل و�شفه ب�شف�ت تدل على 

نواح نف�شية ل م�دية، وهي الوف�ء، والمجد والخير)13(.
ارتبطت  قد  والوف�ء  والرفعة،  والخير،  النم�ء،  مع�ني  اأن  نالحظ 
اأن الأع�شى يرى في  ب�لهالل في هذه البنية الت�شويرية، مم� يدل على 
الهالل م�شدرًا للخير المتدفق. وقد عززت تق�نة التدوير هذا الترابط 

الع�شوي بين الهالل، والنم�ء، ف�شاًل عن ديمومة العط�ء وا�شتمراره: 
َوِخـــيـــَرا ِء اأزكـــــى وفـــــاًء َوَمـــــْجـــــَداً  ـــمـــا ـــــــاَلِل الـــ�ـــسَّ اإلـــــــــى مـــــلـــــٍك كـــــــِه
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تف�شح عن  دللة محورية  ي�شكل  واحد  �شعري  ن�شق  في  ف�جتم�عهم� 
تف�عل الأع�شى مع القمر تف�عاًل وجدانيً�، اإذ لم�س فيه الكرم بتخفيف 
قت�مة ليل اأوهن عينيه. لذا وجد ال�ش�عر في اقتران الهالل مع الممدوح 
البنية  تع��شدت  فقد  وهكذا،  المتوا�شل  ب�لعط�ء  تنب�س  حيوية  �شورة 
)التدوير(  الإيق�عية  البنية  مع  ب�لهالل(  الممدوح  )ت�شبيه  الت�شويرية 
في تعميق الإح�ش��س بقيمة النور، هذه القيمة منحه� ال�ش�عر للممدوح 
في ت�شكيل جم�لي يقوم على مرتكزين، الأول: �شيمي�ئي ي�شير اإلى تعط�س 
يت�شكل  دللي  والث�ني  نف�شه،  في  الحي�ة  تبعث  نور  لوم�ش�ت  الأع�شى 
بوا�شطة ال�شورة الت�شبيهية. وبترابط المرتكزين تحققت �شعرية الن�س.
به�  تحفل  التي  ال�شور  تلك  من  �شورة  كل  اأنَّ  اإلى  ذلك  من  نخل�س 
�شكلت  وبت�آلفه�  الأع�شى،  حي�ة  من  جزءًا  ر�شمت  قد  الق�شيدة  بنية 
�شورة مركبة للتعبير عن ح�لة ال�ش�عر ال�ش�ملة، فتع��شدت ال�شورت�ن 
الب�شرية وال�شمعية )�شورة ال�ش�عر الأع�شى، و�شورة �شرير الجندب( 
في بي�ن طبيعة المك�ن. ولقد دلت ال�شورة الت�شبيهية /�شورة الن�قة التي 
على  ب�لهالل  �شبهه  الذي  الممدوح  و�شورة  ب�ل�شخرة،  ال�ش�عر  �شبهه� 
ارتب�ط حي�ة الأع�شى ب�لن�قة والممدوح. فكل منهم� له امتدادات عميقة 
في رم�ل ال�شحراء التي احت�شنتهم�. وبترابط هذه ال�شور ت�شكل البن�ء 

الفني للق�شيدة)14(.
الذي  المتق�رب(  )البحر  خالل  من  الخ�رجي  الإيق�ع  جر�س  ويرن 
والنجوم.  الليل  �شعرية  خلق  في  ل�شهولته  الق�شيدة  بنية  على  ا�شتحوذ 
يقول عبداهلل الطيب: »وال�ش�عر الذي ل ي�شقُّ غب�ره في بحر المتق�رب 
وك�ن  فيه  النظم  من  يكثر  ك�ن  فقد  بكر،  اأع�شى  هو  الج�هليين  من 
الق�ش��س  م�شلك  به  ي�شلك  ك�ن  اإذ  المواءمة،  حق  يالئمه  الوزن  هذا 
وقد  الألف�ظ،  ومزاوجة  الإطن�ب،  ويح�شن  وي�شرد،  فيكرر،  والمغنين، 
اإذ الرجل  ك�نت �شعته في ذلك اعتم�ده على ح��شة �شمعه دون ب�شره، 

قد ك�ن اأع�شى«)15(.
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منبع  في  اللخمي(  المنذر  بن  )الأ�شود  الممدوح  مع  القمر  ويلتقي 
يفي�س ب�لعط�ء، زارعً� الأمل عند �ش�عر اأع�شى، لم�س في هذين الرافدين 
الراحة النف�شية. فكالهم� يغذي ع�شب الحي�ة عند الأع�شى. اأم� القمر 
فيجلو وح�شة ليل بهيم، واأم� الممدوح فيزيح همومه بكرمه. هذا التم�ثل 
المعنوي يتن�وله الأع�شى الكبير في مدحه لالأ�شود بن المنذر اللخمي، 

وفي ذلك يقول)16(:

نف�شي. مدلول  ذات  �شورة  في  والهالل  الممدوح  بين  الأع�شى  ربط 
ف�لأريحية التي يجلبه� نور القمر لأع�شى يتخبط في ليل ح�لك الظالم 
كون  من  الرغم  على  وكرمه  بعط�ئه  الممدوح  يمنحه�  التي  نف�شه�  هي 
عط�ء الأول معنويً� نف�شيً�، وعط�ء الث�ني ك�ن م�ديً�. وي�شكل هذا البيت 
مو�شيقي  ب�إيق�ع  رت�بته�  ال�ش�عر  ك�شر  �شردية  بنية  من  جزءًا  ال�شعري 
اإيق�عية »ت�شتهدف في المق�م الأول  هو التدوير، بم� يثيره من �شال�شة 
يجعل  مم�  والمو�شيقى،  ال�شعري  المعنى  بين  ع�شوية  عالقة  تحقيق 
من هذه التقنية و�شيلة فنية توائم البن�ء النف�شي للق�شيدة، وت�شتدعي 

لتحقيق هذا التوا�شل ط�قة �شعرية كبيرة«)17(.
اإن �شي�ء ال�شم�س ونور القمر عم�د الحي�ة في كل زم�ن ومك�ن. فهذه 
ت�شرق في النه�ر فتمالأ الأر�س حركة وحي�ة، وهذا ي�شيء في الليل فيقتل 
وح�شته بنوره، ولولهم� لهلكت الأحي�ء. ق�ل تع�لى: {ُقْل اأَرَءْيُتْم اإن َجَعَل 
اللَّـُه َعلَْيُكُم النََّهاَر �َسْرَمًدا اإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن اإَلٌه َغْيُر اللَّـِه َياأِْتيُكم ِبلَْيٍل 
ُروَن})18(. ولئن لم يدرك الج�هلي الإ�شالم ولم  َت�ْسُكُنوَن ِفيِه اأَفاَل ُتْب�سِ
اأهمية ال�شم�س  اأنَّه ك�ن يعي تم�مً�  اإل  تبلغ م�ش�معه هذه الآية الكريمة، 
ف�إنه  م�  �شخ�شً�  يمدح  اأن  الج�هلي  ال�ش�عر  يريد  عندم�  لهذا  والقمر. 
ي�شبهه ب�لهالل، اأو يريد اأن يتغزل ب�مراأة ي�شبهه� ب�ل�شم�س، وهو يق�شد 
من ذلك اأن يرفع من �ش�أنهم�. وهذا اأمر طبيعي ومعروف منذ الع�شر 

ــــالِل ــــَه ــــْل ِل قــــيــــاَمــــُهــــم  ركــــــــــوداً  ُم  اأريــــــــحــــــــيُّ �ــــســــلــــُت يـــــظـــــلُّ الـــقـــو
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الج�هلي واإلى يومن� هذا. ولكن اإذا مدح �ش�عر مثل الأع�شى الكبير ملكً� 
وهو )هوذة بن علي( بقوله)19(:

ك�ن ذلك في غ�ية المب�لغة، اإل اأنه� مب�لغة محببة اإلى النف�س، لأنه� 
زادت الممدوح رفعة والبيت جم�ًل، فهو ي�شور �شعة ملكه ونفوذه و�شلطته 
ت�شويرًا ا�شتع�ريً� اأ�شفى على البيت لم�شة جم�لية رائعة، تحققت نتيجة 
ت�شري  اإذ  الحي�ة،  ال�شم�وية في ديمومة  الأجرام  بقيمة هذه  الإح�ش��س 
في الن�س روح اإن�ش�نية خبرت من خالل تج�ربه� قيمة ال�شوء في تي�شير 
الليل  به�  ت�شبب  اأوج�ع  من  حي�ته�  �شني  مدى  على  ع�نته  وم�  الحي�ة 
ال�شعري  الكون  هذا  في  الإح�ش��س  بره�فة  التجربة  مرارة  ف�متزجت 
الذي ان�ش�ب من بين ت�ش�عيفه دفق�ت �شعورية ل�ش�عر اأع�شى، اقتطف 
ن�شيجه  في  �ش�غه�  القمر(   - )ال�شم�س  �شوئية  �شذرات  ال�شم�ء  من 
ال�شعري �شورة فنية تر�شخت في بنية الن�س بفي�شه� ال�شوئي. مع�دلة 
ف�ش�ئية نف�شية تتن��شب دلليً� مع �شكوى ال�ش�عر من ال�شيخوخة وكالل 
ه بمعين يخفف عنه هذه المع�ن�ة مدحه  الب�شر. وعندم� وجد من يمدُّ

بقوله: »فتى لو ين�دي ال�شم�س األقت قن�عه�«.  
ال�شعرية  �شورته  لتدبيج  ج�ء  اإنم�  ب�لذات  والقمر  ال�شم�س  ف�نتخ�به 
التي  ال�شوئية  الإ�شع�ع�ت  لهذه  ال�شديدة  الأع�شى  ح�جة  عن  يف�شح 
تبعث الحي�ة في كي�نه ب�شكل ع�م، وعينيه ب�شكل خ��س، ويتجلى معنى 
اأرك�ن  �شعري في مراآة ال�شورة نلم�شه من خالل التن��شب الدللي بين 
هذه ال�شورة )ال�شم�س، القمر( مع كرم الممدوح المتمثل بمنح الأع�شى 

ق�ئدًا يقوده في �شيره، وج�رية:

اري الألقى الَمَقاِلَدا اأو الَقَمَر ال�سَّ

َمــانــِة َقــاِئــَدا واأ�ــســَفــَدَنــي َعلى الــزَّ
حاِمَدا هوُذ  يا  ِمْنَك  بخيٍر  فاأُْبُت 

م�َص األَقْت ِقَناَعَها َفتًى لو ُينادي ال�سَّ

َمْقَعـدي َب  َفـــَقـــرَّ يــوَمــاً  ت�سيَّفُته 
واأمــتــعــنــى عــلــى الــعــ�ــســا بــولــيــدٍة
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فتج�شيد القمر ب�نقي�ده واإط�عته كن�ية عن الق�ئد الذي وهبه الممدوح 
لالأع�شى ليقوده اأثن�ء �شيره في الليل. ومن خالل هذا الترابط الدللي 
ت�شب  التي  القمر(  ال�شم�س،  الج�رية،  )الق�ئد،  الن�س  �شفرات  بين 
جميعه� في بوؤرة مركزية )الع�ش� الليلي( تتحقق الوحدة الع�شوية للن�س.
اإليه  اآل  وم�  المدمرة،  الليل  لف�علية  تج�شيدًا  ال�شورة  هذه  فك�نت 
ال�ش�عر من �شيخوخة و�شدة �شرر الع�ش� الليلي ، مم� اأدى اإلى فراغ نف�شي 
مالأه الممدوح بكرمه. هذا الكرم �ش�غه الأع�شى في ت�شكيل جم�لي، وقد 
ك�ن ال�شم�س والقمر هم� المكونين الأ�ش��شيين لهذا الت�شكيل ب�نتم�ئهم� 
اإلى ن�شق �شعري واحد، الع�ش� الليلي الذي ك�ن ال�شبب الرئي�س في اختي�ر 
ب�شبب  متوا�شجة  متم��شكة  بنية  فُن�شجْت  ال�شوئيين  المكونين  هذين 
ودللة  المعنوية،  دللته  بين  تربط  التي  والو�ش�ئج.  الت�شوير،  براعة 
ب�لذات  الخ�شي�شة  هذه  ومن  الج�رية(،  )الق�ئد،  ال�شعرية  المفردات 

ي�شتقي الن�س فرادته وتميزه الب�رز)20(.  
نتيجة  ب�لأع�شى  الذي ح�ق  النف�شي  ال�شرر  اأنَّ  اإلى  نخل�س من ذلك 
مدحه  في  اإليه  ي�شعى  ول  الم�ل،  عن  يبحث  ل  جعله  وع�ش�ه  ه  �شنِّ كبر 
للملوك، بل راح ُينّقب عن اأ�شي�ء اأكثر ف�ئدة واأعظم من الم�ل، األ وهي 
الق�ئد الذي يتكئ عليه وهو يقطع الليل، وج�رية تقوم بخدمته، فتعينُه 

على اأعب�ء ال�شيخوخة.
وعلى الم�شتوى ال�شوتي يتع��شد الإيق�ع الخ�رجي )البحر الطويل( 
مع الإيق�ع الداخلي في ت�شوير ح�لة الأع�شى النف�شية، ويتالءم�ن بن�ئيً� 
مع البنية الفنية للن�س. فعمُق البحر الطويل ورح�بة اإيق�عه يتـن��شب مع 
جم�لية ال�شورة ال�شوئية وعلى م�شتوى الإيق�ع الداخلي اأك�شب التكرار 
ال�شوتي لحرف )الق�ف( الن�س �شدًا بن�ئيً� جعله محكم الربط وموائمً� 

للغر�س ال�شعري )المدح()21(.
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اإنَّ اإح�ش��س الأع�شى ب�لليل يختلف عن اإح�ش��س المب�شر )المع�فى( 
ي�شبه  لهذا  �شدره.  على  يبرك  جمل  وك�أنه  بوح�شته  ثقياًل  يت�شوره  فهو 
اختفت  الظالم  ح�لك  بليل  ونوائب  هموم  من  عليه  تنطوي  بم�  الأي�م 

نجومه وقمره كم� في قول الأع�شى الكبير)22(:
ويها ُخثيٌم اإنَّه يوٌم َذَكــــــــــــــْر
لم تَر �سم�ٌص ِمثلَُه وال َقَمْر

يحقق الت�شوير ال�شتع�ري ف�عليته من خالل توظيف ال�شم�س والقمر 
فنيً�، بر�شد اأبع�د الحرب النف�شية وت�أثيره� على ال�ش�مع؛ لمنحه الثب�ت 
ف�لبيت  مع�لمه�.  لحت  اأْن  بعد  المعركة  على  يقدم  وهو  النفع�لي، 
ال�شعري )لم تر �شم�س مثله ول قمر( كفيل لبي�ن خطورة الموقف عندم� 
ا�شتع�ر ال�شم�س والقمر لالإن�ش�ن الذي ُيب�شر، اأي اإن ال�شم�س لم ت�شرق، 
ر في  والقمر ل ينير. ولأن ال�ش�عر اأع�شى ي�شفو ب�شره في النه�ر وُيكدَّ
الحي�ة  والقمر في منح  ال�شم�س  لقيمة كل من  تم�مً�  فهو مدرك  الليل، 
اأيقن ت�أثيرهم� النف�شي في و�شفه لحرب دامية ح�مية،  ، وب�لت�لي فقد 
ع�شويً�  ترابطً�  ب�ل�شم�س  القمر  فيه�  يرتبط  ا�شتع�رية  �شورة  فر�شم 
بو�شفهم� رافدين �شوئيين يمّدان الب�شرية ب�لحي�ة. ومن ثم ف�إنَّ انقط�ع 
الو�شيلة  اإلى جحيم. لذا فقد ك�نت  ال�شوئي يحّول الحي�ة  هذا الإمداد 
الن�جحة لت�شوير �شدة الحرب و�شراوته� هي تج�شيد ال�شم�س والقمر، 
بخلع المالمح الإن�ش�نية عليهم� وجعلهم� ل يب�شران، اأي لم تطلع ال�شم�س 
والقمر على هذا اليوم الع�شير ف�أّدى اإلى اأْن يكون مظلمً� ب�نعدام الإ�شع�ع 

ال�شوئي الذي يرمز اإلى الأم�ن وال�شالم. 
لالنفع�ل  ثمرة  اإلَّ  هو  م�  ال�شتع�ري  الت�شوير  اأنَّ   - هن�   - نالحظ 
الداخلي الن�تج عن الع�شو الليلي الذي ات�شح في هذه البنية الت�شويرية، 
النوائب  لو�شف  اأ�ش��شية  عن��شر  بو�شفه�  النجوم  توظيف  خالل  من 
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�س مع�ن�ة  والمه�لك. اإّن هذا الئتالف الح�شي بين ال�شم�س والقمر، �شخَّ
الأع�شى التي ترجمه� ب�شورة ا�شتع�رية ُبنيت على مرتكزات �شوئية ك�ن 

لنتف�ء نوره� دور في التدليل على هذه المع�ن�ة.  
به�  الأع�شى  ق�شد  اأخرى  �شورة  في  اأي�شً�  والقمر  ال�شم�س  ويجتمع 
اأن  بعد  عالثة(،  بن  )علقمة  قب�شة  في  وقع  حين  محنته  من  التخل�س 

هج�ه فق�ل معتذرًا له م�دحً� اإي�ه)23(:

اأرك�نه�  في  برزت  �شوئية  ل�شورة  بوؤرة  )الممدوح(  ال�ش�عر  جعل 
من  ذلك  يتحقق  والرفعة  والقوة،  ال�شموخ،  اإلى  يرمز  ف�ل�شوء  �شف�ته. 
دهمة  د  وبدَّ الكواكب  غطى  فنوره  للقمر،  ال�شوئية  الدرجة  �شدة  خالل 

الليل.
اإنَّ اإح�ش��س الأع�شى ب�لموت حينم� وقع في قب�شة )علقمة بن عالثة( 
ر ال�شم�س والقمر لتوليف �شورة �شعرية ترفع مك�نة الممدوح.  جعله ُي�شخِّ
ف�ل�شجن عّمق اآلم الع�ش� الليلي بظالمه ف�أ�شبح ال�شجن �شجنين، �شجن 
زمني نف�شي )الليل(، و�شجن مك�ني، وبتع��شدهم� ات�شع الجرح ف�أطلق 
ال�ش�عر خي�له �شوب ال�شم�ء، منتقيً� اأبرز كوكبين في اأفقه� )ال�شم�س - 
القمر(، وهذا يدل على تعط�شه لل�شوء الذي يرمز -  هن� - للحرية التي 
بظالم  مداه�  مع�ن�ة ط�ل  تخفيف  في  الأ�ش��شي  والعن�شر  اإليه�،  يتوق 
ال�شوئي  مداه  بتو�شيع  القمر  �شوء  على  التركيز  ك�ن  لذا  ث�نيً�.  الليل 

)الب�هر - المبر�س( عالمة �شيمي�ئية تدلل على هذه المع�ن�ة. 
يت�شح من ذلك اأنَّ القمر ك�ن الع�مل الم�ش�عد في تكيف الأع�شى مع 
الليل. فبي��س �شع�عه الممتد في فلك ال�شم�ء يختزل �شيئً� من قت�مة الليل 
ووح�شته، وقد اأح�سَّ ال�ش�عر بقيمة هذا ال�شع�ع وهو في غي�هب ال�شجن. 
بن�ئه�  مقوم�ت  ا�شتمدت  ت�شويرية  بنية  في  اأ�ش��شيً�  جزءًا  جعله  لذا   ،

ــ�ــُص يــفــحـــ عــــنــــُه ال  فـــ�ـــســـيـــُدُكـــم 
الـــُمـــبـــر�ـــُص  ـــاهـــُر  ـــب ال الـــقـــمـــُر  اأو 

�سيـٍد عـــن  الـــنـــا�ـــُص  فــحــ�ــَص  واإْن 
�سوئها فــي  ال�سم�ُص  ُتنكر  فهل 
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الفني من جم�لية الكن�ية )ف�لقمر( كن�ية عن )عالثة( اأبو )علقمة( .
وبي�ن  ال�شورة  هذه  لأ�ش�لة  الأ�ش��شي  الُمقّوم  هو  ال�شجن  ُيعد  اإذن 
اأدرك  الذي  الأع�شى  انفع�لت  اإث�رة  في  ال�شبب  لكونه  النف�شية  قيمته� 
وط�أة  ازداد  الذي  الع�ش�  اآلم  من  التخفيف  في  والقمر  ال�شم�س  اأهمية 
هذه  بين  ت�شكلت  التي  ال�شورة  فك�نت  ال�شجن،  جدران  بين  وثقاًل 
الجدران الرافد الذي اأمّدن� بق�شوة التجربة التي يع�نيه� ال�ش�عر، وقد 
عّبرت عن خلج�ت نف�شه، ووم�ش�ت �شعوره بط�قة اإيح�ئية كونته� �شفرات 

هذه ال�شورة )ال�شم�س - القمر()24(.
لقد تحققت �شعرية القمر/ ال�شم�س من خالل انفت�حه� الدللي على 
مع�ٍن �شعرية م�شتوح�ة من واقع مرير، ع�لجه الأع�شى في ت�شكيل فني، 
ك�نت ال�شم�س والقمر قطبيه اللذين تج�ذبت� في بوؤرة مركزية )ال�شوء( 
بثراء  الن�س  اأمّدت  �شعرية  برموز  حفل  لذا  الحي�ة.  �شري�ن  يعدُّ  الذي 
)النور(،  وهو  والقمر  ال�شم�س  ل�شوء  المب��شر  الواقعي  ف�لمعنى  دللي. 
ولكن ال�شي�ق ال�شعري ينفتح على مع�ٍن اأخرى )ال�شمو، الرفعة، الحرية، 

القوة(.
لقد بلور ال�ش�عر جميع هذه المع�ني في �شورة �شعرية جذابة عم�ده� 
ال�شم�س، والقمر ل يجت�ز دائرة مظلمة تم�مً� اإلى ف�ش�ء وا�شع واإْن ك�ن 
اأنَّ وراء هذا الظالم فجرًا جديدًا  اإّل  ُيعّكر �شفو عينيه،  ن�شفه مظلمً� 

يرت�شف من �شوئه م� يعينه على موا�شلة الحي�ة بقلب ج�شور)25(.
توحي بع�س �شور النجوم ب�لقوة والتم��شك كم� في ال�شور النجمية 
النجمي  التجمع  ال�شعراء في هذا  لم�س  لذا  ال�شم�ك�ن(   - نع�س  )بن�ت 
الأع�شى  جعل  م�  وهذا  اأوا�شره�.  تفتيت  اإلى  �شبيل  ل  متم��شكة  وحدة 
على  ه  ردِّ في  تعجيزيً�  �شرطً�  الُمت�آ�شرة  الُلحمة  هذه  من  يتخذ  الكبير 
اأغ�ر )الح�رث بن   � لمَّ ال�ش�عر ره�ئن؛  )ك�شرى( حينم� طلب من قوم 

وعلة( على بع�س ال�شواد فك�ن جواب الأع�شى الكبير)26(:
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الجزيرة  على  وجوده�  يقت�شر  ل  نجمية  �شورة  �شكل  على  الرد  ج�ء 
العربية فلم يقل مثاًل حتى تدع الإبل الحنين، اأو اأي �شيء اآخر مم� هو 
موجود في حدود بيئته،بل قّدم �شورة ُيدركه� الآخر/ المتلقي )ك�شرى(، 
بعمق �شعوري، بتمظهره� في ال�شم�ء وحدة نجمية مترابطة لم�س فيه� 
ال�ش�عر قوة تج�به الظالم لكونه� تتمتع بنوع من الكث�فة ال�شوئية التي 
التالحم  هذا  خرق  الع�شير  من  فب�ت  وتج�ذبه�،  ترابطه�  بفعل  تكونت 
ف�لنوائب  قبيلته.  اأبن�ء  لتم��شك  نظيرًا  الأع�شى  جعله  الذي  ال�شوئي 
ُتبرز القوة والتالحم الحقيقي بين اأبن�ء القبيلة، كم� ُيظهر الليل جم�ل 

النجوم و�شوره� المتنوعة.
اإنَّ الع�ش� الليلي الذي اأ�ش�ب ال�ش�عر جعله بح�جة م�شي�شة اإلى الآخر 
األمَّ به، فراأى في  )القبيلة( لكي تعينه على تهوين هذا الم�ش�ب الذي 
�شورة  ال�شم�ك�ن(   - نع�س  )بن�ت  وتالزمه�  النجمية  المج�ميع  تك�تف 
�شراع  طي�ته�  في  تحمل  ال�شورة  هذه  الغزاة.  بوجه  قومه  لوحدة 
بين �شورة  الدللي  التن��شب  بفعل  تج�شد ذلك  وقد  الع�ش�،  مع  ال�ش�عر 
هذا  واإن  اأمنه�  يهدد  الذي  والخطر  القبيلة  و�شورة  والنجوم،  الليل 
الربط )تكوين ت�شويري، ومدخل و�شفي ي�شهم كثيرًا في بلورة الح�لة 
ال�شعورية)27( لالأع�شى، وهو يربط �شورة نجمية تتجلى في اأعم�قه� روؤيته 
لف�علية الليل الموازي ل�شدة الخطر الذي يحيق بقبيلته. وقد تكّون هذا 
اأدرك قيمة الوحدة النجمية  ال�ش�عر الذي  ال�شعوري في وعي  الندم�ج 
في ت�أ�شيل جذور التم��شك القبلي ل�شد الخطر الخ�رجي وزعزعة قوته 
من خالل هذه ال�شورة ال�شعرية وم�ش��شه� الوجداني ب�شخ�شية ال�ش�عر 

دا ــرَّ ـــ عــنــي مـــاآلـــك مــخــمــ�ــســاٍت �ــس
اأف�َسدا َقد  كمن  فيف�سدُهْم  ُرُهناً 
الفرَقـدا اَك  ال�سمَّ ويرهُنَك  َنْع�ٌص 

َمــــْن مــبــلــُغ كــ�ــســرى اإذا مــا جــاءه
ــا اآلــــيــــُت ال نــعــطــيــه مــــن اأبــنــائــنـــ
حــتــى يــفــيــَدَك مــن بــنــيــِه َرهــيــَنـــــًة
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الذي اتخذه� ر�ش�لة ذات ف�علية ت�أثيرية وقوة اإيح�ئية ه�ئلة »لم� تتميز 
به من اختزال واكتن�ز دللي وعمق فني و�شعرية ع�لية«)28(.

اإن هذه الثن�ئية ال�شورية )�شورة الليل - الخطر الخ�رجي(، )و�شورة 
القبيلة - بن�ت نع�س( ترتقي ب�لن�س لتكون وحدة دللية ا�شتمدت مقوم�ت 
الأع�شى  ب�شراع  المتج�شدة  ال�شعورية  التجربة  عمق  عن  الفني  بن�ئه� 
�شعرية  روؤية  ال�شورة  مراآة  على  تمظهر  الذي  ال�شراع  هذا   ، الليل  مع 
اأ�ش��شيين )الليل - العدو(، تحققت ح�شورية كل  ق�مت على مرتكزين 
منهم� في موازنة نف�شية ر�شدت اأبع�د الموقف ال�شعوري لكونه� »ت�شتمد 
ف�ش�ءاته� من ح�ش��شية الواقع المعي�س ، وتنمو فنيً� ب�تج�ه بنية الإيج�ز 

والتركيز«)29(.      
وت�أتي براعة ال�ش�عر في ن�شيج هذه ال�شورة النجمية على بحر الك�مل 
مع  جلياًل،  فخمً�  التهديد  هذا  في  ج�ء  الذي  الخ��س  المو�شيقي  بلونه 
في  الأع�شى  يح�ّشه  الذي  والثب�ت  القوة  من  ن�بع  ظ�هر  ترنمي  عن�شر 
تفعيالته  دندنة  ك�شرى، فح�ك من  على  الرد  في  �ش�قه�  لهذا  النجوم. 
رنينً� جوهريً� هجم على ال�ش�مع مع المعنى والعواطف وال�شور حتى ل 
الأبي�ت  بنية  تتخلل  كم�  الأحوال)30(.  من  ب�أي ح�ل  عنه�  ف�شله  يمكن 
 - رهينة   - )رهنً�  ا�شتق�قية  عالقة  على  ق�ئم  لفظي  تكرار  ال�شعرية 
يرهنك(، )يف�شدهم - اأف�شدوا(، مم� يوؤكد على �شدة نفي الأع�شى في 

تنفيذ طلب�ت )ك�شرى()31(.
نخل�س من ذلك اإلى اأن هذه البنية بتق�نة اآلته� الت�شويرية وال�شوتية، 
ا�شتط�عت اأن تحتوي اأح��شي�س الأع�شى، وم�ش�عره تج�ه الليل، من خالل 
انتب�هه  جذبت  التي  )النجوم(  ال�شوئية  العن��شر  ال�ش�عر  توظيف 
بنف�ذه� اإلى وجدانه ال�شعوري ، فنلم�س ات�ش�ًل وثيقً� بينه� وبين طبيعة 
الر�ش�لة التي وجهه� اإلى )ك�شرى(، ف�شكله� �شورة �شعرية ا�شتوعبت عمق 
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وبتن��شر  موحدة  بع�طفة  واحدًا  �شعوريً�  »موقفً�  ت�شور  لأنه�  الحدث، 
مو�شيقي تركيبي دللي«)32(.

بعد الإبح�ر في بحر الملذات تر�شو ال�شفينة اإلى �ش�طئ البر والأم�ن 
فتنب�س القلوب �شوقً� وقد ان�ش�بت منه� الهموم دفعة تلو اأخرى بعد اأن 
افتقده� وهو غ�رق في لجج  التي ط�لم�  الإيم�ن  الفوؤاد حالوة  تح�ش�س 
الظالم حتى ع�دت له الحي�ة من كوة �شوء اأن�رت عينيه ال�شم�آوين. هذا 
م� اأح�سَّ به الأع�شى الكبير وهو يمدح الر�شول الكريم محمد »�شلى اهلل 

عليه و�شلم«)33(:

يقوم بن�ء هذه الق�شيدة على حوار )مونولوج( داخلي ل�ش�عر اأع�شى 
ى حي�ته في الترح�ل والتجوال بين في�ف مقفرة، ومدن غنية ب�ألوان  ق�شّ
النعيم والترف، يتنقل بين هذه وتلك تحت �شي�ء ال�شم�س، واأنوار النجوم 
�شورت  �شردية  بنية  الحوار، �شمن  في هذا  مواجعه  فيه  ترا�شلت  حتى 
زادت  بالغية  مع�لم  تخللته  الإيج�ز،  على  يقوم  فني  ب�أ�شلوب  حي�ته 
داخلي  �شراع  نتيجة  مع�ن�ته  على  ودلت  ال�شعري.  المعنى  جم�لية  من 
�شعرية  نفح�ت  �شكل  على  اأُخرجت  خاّلقة  ط�قة  اأيقظ  حتى  ذروته  بلغ 

َدا ليم الُم�سهَّ َوَعــاداَك ما عاَد ال�سَّ
َمــْهــدَدا ُخــلَّــَة  الــيــوِم  قبَل  تـنا�سيَت 
فاأْف�سَدا عــاَد  ــاَي  كــفَّ اأ�سلحْت  اإذا 
َدا هـــُر كــيــف َتـــــــردَّ ــِه هـــذا الـــدَّ فــلــِل
واأمــْرَدا �سبُت  حيَن  وكهاًل  وليداً 
َم�َساَفة ما بين النَِّجِير َف�َسْرَخدا
َحّفى عن االأع�سى به حيُث اأ�سعدا
ــَدا ــْوِع فـــاإنَّ لها فــي اأهـــل يــثــرب َم
َوَفــْرَقــَدا يغيُب  ال  َجــْديــاً  رقيبين 

اأرَمـَدا ليلَة  عيَناك  َتْغتم�ْص  األــم 
واإنَّما الن�ساِء  ِع�سِق  ِمْن  ذاَك  وما 
هَر الذي هو خاتٌر ولكن اأرى الدَّ
�ــَســبــاٌب و�ــَســيــٌب وافـــتـــقـــاٌر وثــــروٌة
وما زلُت اأبغي الماَل ُمْذ اأنا يافٌع
تغتلى المراقيَل  العي�َص  واأبــتــذُل 
�سائـٍل ُربَّ  فيا  عنِّي  ت�ساألي  فــاإن 
مـْت يمَّ اأيـــَن  ائلي  ال�سَّ ــهــذا  اأيُّ اأاَل 
اأْدلـــجـــْت فــتــرى لها اإذا مــا  ــا  فــاأمَّ
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تفوح منه� ترنيم�ت، نح�س نداه� من اأول لمحة �شوتية تجلت في اإيق�ع 
الق�شيدة،  اأغوار  اإلى  للولوج  مفت�حً�  يعد  الذي  الأول  للبيت  الت�شريع 

بتكرار الروي في �شطري البيت:

وهو  اأح��شي�شه  ه�جت  وقد  �ش�هرًا  ق�ش�ه�  التي  ليلته  الأع�شى  ي�شبه 
يتذكر نوائب الدهر بم� فيه� الع�ش� الذي غدا جرحً� يح�ول تج�وزه بهمته 
واإرادته الع�لية التي جعلته يجوب البيد غير هيَّ�ب من المخ�طر والأهوال 
التي تختبئ بين �شخوره�، في�شبه ح�له بح�ل الأرمد الذي ي�شكو وجعً� 
في عينيه وح�ل اللديغ. وقد اأج�د في هذه ال�شورة الت�شبيهية، لأن الأرمد 

واللديغ يعي�ش�ن حي�ة مليئة ب�آلم والهموم والأحزان . 
ثروة(،   - )افتق�ر  �شيب(،   - )�شب�ب  بين  ب�لطب�ق  ذلك  يردف  ثم 
)ي�فع - كهاًل( الذي ي�شور حي�ة الأع�شى بين القوة والمجد وبين الذل 
والعجز في حوار داخلي حدث تحت ظالل الليل الذي يعد المثير الفع�ل 
هذه  وعبر  الحوار،  هذا  في  تمظهرت  التي  ال�شراع  ح�لة  ت�أجيج  في 
عر�س  �شينم�ئي،  �شريط  بمث�بة  ك�نت  التي  المعنوية  الزمنية  الثن�ئية 
ين�َس  فلم  ال�شيب  عاله  حتى  طفاًل  ك�ن  اأن  منذ  حي�ته  مراحل  لل�ش�عر 
في هذا ال�شريط �شيئً� جمياًل ي�شتحق الوقوف عنده والفتخ�ر به فحتى 
ال�شب�ب ، وم� تج�شمه من مخ�طر اأ�شف�ره العديدة التي قطعه� في فلك 
لقد  الملذات.  في  بدد  الم�ل  جمع  �شبيل  في  الليل  واأح�ش�ن  ال�شحراء 
ك�نت هذه الذكري�ت ب�عثً� ل�شهر الأع�شى وتحفيز مواجعه، وقد �ش�رت 
ب�لن�س نحو اأفق روؤيوي تج�شد في الحوار الداخلي الذي بني بتق�نة اآلية 

الرتج�ع وقد تمحور في اإط�ر الليل »و�شيلة حوارية داخلية«)34(. 
رفدت البنية ال�شردية بلقط�ت �شعرية مت�ش�دة )ال�شب�ب - ال�شيب(، 
ت�شكيل  تكوين  في  واأ�شهمت  الكهل(   - )الوليد  الفتق�ر(،   - )الثروة 

َدا ليم الُم�سهَّ َوَعــاداَك ما عاَد ال�سَّ ــَدا اأرَم ليلَة  عيَناك  َتْغتم�ْص  األــم 
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فعزم  نف�شي.  �شراع  من  يعتريه�  وم�  ال�ش�عرة  الذات  لطبيعة  �شوري 
لرحالته  تم�مً�  مغ�يرة  برحلة  ال�شراع  التخل�س من هذا  ال�ش�عر على 
ال�ش�بقة ك�ن الهدف منه� مالق�ة الر�شول الكريم )�شلى اهلل عليه و�شلم( 
الذي ُيب�ّشر بحي�ة جديدة وجد فيه� م� يزيح عنه همومه واأحزانه. وقد 
ك�ن زاد ال�ش�عر في رحلته النجوم)الجدي والفرقد(، »وهم� من نجوم 
الهتداء عند العرب«)35(، ون�قته. ت�شّلح ال�ش�عر به�تين الو�شيلتين وهو 
ي�شبر اأغوار الليل، فيقدم �شورة ب�شرية مطرزة ب�شوء النجوم من خالل 
اأ�ش�ليب المج�ز الموؤثرة. ف�لن�قة - هن� - هي التي تهتدي على نور الجدي 

والفرقد، فتكون بذلك دليل الأع�شى، وتعو�س عن عينيه الع�شواوين.
وقد اخت�ر ال�ش�عر اأن�شب البحور لمدح الر�شول الكريم محمد )�شلى 
اهلل عليه و�شلم( وهو البحر الطويل الذي خلق دلئل رمزية بمو�شيق�ه 
الجراح.  عمق  عن  الك�شف  في  الح�شو  مو�شيقى  مع  المتف�علة  الجزلة 
ب�شرعة  توحي  ا�شتعالء  اأ�شوات  الغين(   - الق�ف   - )الخ�ء  ف�أ�شوات 
والخ�ء )خلة -  الم�شهدا(  ال�شليم -  ال�شين)  تكرار  الن�قة، ف�شاًل عن 
خ�رت(. ف�ل�شين والخ�ء وم� فيه� من هم�س يوحي ب�أنين ن�بع من ق�شوة 

الدهر و�شدة نوائبه.
يرى الإن�ش�ن في الكواكب الرفعة وال�شموخ. ف�إذا ك�ن اأع�شى ل ت�شفو 
روؤيته الب�شرية فت�شكل له هذه الكواكب الوم�ش�ت ال�شوئية التي تمحو 
الأع�شى  قلب  اإلى  طريقه�  �شّقت  وقد  الليل  دهمة  من  ال�شيء  بع�س 
اأدركه  بفي�س جم�لي  تنب�س  لوحة  منثور مكونة  لوؤلوؤ  ب�نت�ش�ره� كحب�ت 
الأع�شى بوعيه قوة معنوية بثه� في �شعره رموزًا تدل على المجد والرفعة 
الأيهم(  اأع�شى تغلب )عمرو بن  ال�ش�عر. وفي ذلك يقول  التي يمتلكه� 

وهو يمدح )م�شلمة بن عبد الملك( ويهجو )جريرًا()36(:
وِهــاَللــَهــا ِنُجومها  ال�سماَء  ِنــلَــْنــا  ـــــا مع�سٌر اإنَّ اإلـــيـــَك جـــريـــٌر  اخــ�ــســاأ 
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يرى الأع�شى في النجوم الأني�س والمعين الذي ي�ش�عده على تخفيف 
وح�شة الليل ، ف�شاًل عن �شموخه� في هذا الف�ش�ء. فك�ن هذا الت�ش�ل 
الروحي بين النجوم، ووجدان الأع�شى قوة ف�علة تعمل على تهوين هذا 
بمنزلة  لالفتخ�ر  �شعرية  م�دة  ره�  ف�شخَّ اأمل،  من  تبعثه  بم�  الظالم 
الظالم. فلك  في  لالهتداء  اإ�ش�رات  كونه�  عن  ف�شاًل  الع�لية،  قبيلته 
الت�شويرية،  البنية  في  ح�شوره�  النجوم  حققت  الخ�شي�شة  وبهذه 
ودوره� في تفعيل القوة المعنوية لالأع�شى لم� تحمله من م�دة ثرة تكونت 
ب�ل�شموخ  تتمتع  اإذ  ال�شورة،  هذه  به�  تحفل  التي  المع�ني  �شعرية  بفعل 
والجم�ل والب�ش�طة، ولهذه ال�شفة الأخيرة جذور قوية في كي�ن الأع�شى، 
فهو يلم�س في هذه الب�ش�طة قوة اكت�شبته� من نوره�. لذا اأ�شبحت رموزًا 
ال�ش�عر  ال�شبب جعلهم�  ولهذا  الظالم  �شدف  في  ال�ش�ئرون  به�  يهتدي 
عالمة ب�رزة في فخره بقومه وهو يهجو )جرير(، وبذلك يرتقي الن�س 
ببن�ئه الفني اإلى م�ش�ف البنى ال�شعرية المكتنزة بقوة اإيح�ئية ت�أويلية 
اإلى  يعود  وهذا  الأع�شى.  نف�شية  في  ال�شوئية  الوم�ش�ت  اأثر  عن  تعبر 
»الب�ش�طة والعفوية في انتق�ء المفردات و�شف�ء ح�شوره� ، ف�شاًل عن 
الختزال والتكثيف اللفظيين، اإل اأن الب�ش�طة - هن� - بقدر معين من 
الت�أمل تنح�ز اإلى كث�فة وغنى وعمق«)37(، وهو م� جعل الأع�شى ي�شتمد 

من هذه ال�شورة عن��شر القوة وال�شمو. 
ربط العرب في الع�شر الج�هلي بين الخ�شب والنجوم اعتق�دًا منهم 
ب�أنَّ النجوم هي ال�شبب في �شقوط الأمط�ر، على حين راأى بع�شهم اأنه� 
مجرد عالم�ت دالة على وقوعه، وفي كال الح�لين ف�إنَّ ارتب�ط مفهوم 
النوء بهطول الأمط�ر ن�بع من مالحظ�تهم وتج�ربهم، وتتبعهم لمن�زل 
النخيل،  الموا�شي، ومع�لجة  نت�ج  الأنواء، فربطوا بين م� ي�شيبهم من 
وهطول الأمط�ر مع طلوع الأنواء و�شقوطه�، ومن ثم فقد تمخ�شت عن 
ذلك روؤية كونية تر�شخت في ال�شعر العربي في ع�شر م� قبل الإ�شالم 
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دلياًل على مع�ينة ب�شرية ، فكرية لالإن�ش�ن العربي. ووفقً� لذلك ف�لذين 
اإذا م�شت مّدته ولم تمطر  اتخذوا النوء عالمة على وقوع المطر حتى 
ال�شم�ء ق�لوا خوى نجم كذا... واأخوى)38(. وبن�ًء على ذلك عمل الأع�شى 
الكبير على توظيف ال�شورة الفلكية مدلوًل رمزيً� ل�شراع عنيف مع دي�ٍج 
ب�ت ال�شير فيه� ع�شيرًا على الرغم من تكتل النجوم في رح�به� مكونة 

بقعً� بي�ش�ء ُتعرف ب�لمجرة وفي ذلك يقول)39(:

ي�شعى الأع�شى اإلى توثيق اأوا�شر التم��شك الن�شي ب��شتغالل التيم�ت 
مع  النجوم(  )جربة  المرئية  ال�شورة  التق�ء  من  المتكونة  التعبيرية 
ال�شوري  الت�شكيل  هذا  فك�ن  الجنوب(  )مرى  المج�زية  ال�شورة 
النبث�قة الإيح�ئية ل�شعف الط�قة ال�شوئية في رفد الأع�شى بقدٍر وافٍر 
ك�ن  وقد  الظالم.  فلوات  يقطع  وهو  الهتداء،  على  يعينه  ال�شوء  من 
الت�شوير المج�زي المتمثل بريح الجنوب التي جعله� الأع�شى ن�قة جفَّ 
�شرعه� هو ال�شفرة الت�أويلية التي وجهت البنية الكلية بموجه�ت �شورية 
وعليه فهي  ال�شحراء،  في  التنقل  و�ش�ئل  و�شيلة مهمة من  الن�قة  لكون 

عم�د ال�ش�عر، و�ش�حبه الحميم في ترح�له الدائب.
اإنَّ اقتط�ف غرر الطبيعة ومزجه� �شوريً� على �شكل لوحة فنية ن�طقة 
وتجليه�  النف�شية  المج�ز  لأبع�د  الإيح�ئية  ال�شحن�ت  كث�فة  خالل  من 
�شيغ  على  انفع�له�  وزعت  لذات  �شعوريً�  في�شً�  يحمل  روؤيوي  بن�شق 
عن  المعبرة  الجوهرية  الثيم�ت  ك�نت  وانفع�لية  وجدانية  اأطي�ف  ذات 
يقوم  الذي  الر�ش�م  ي�شبه  بذلك  والأع�شى  ال�شعوري،  الموقف  ح�ش��شية 
يقذف  ول   �ً حبَّ يحبُّه�  ل  فهو  ير�شمه�،  التي  اللوحة  على  الألوان  بتوزيع 
بقيمة  ال�شعوري  لوعيه  اأطي�فه�  بين  ب�لتن�شيق  يقوم  واإنَّم�  اعتب�طً�  به� 
هذا التن��شق اللوني في اإحداث الت�أثير النف�شي لدى المتلقي كذلك يعمل 
الأع�شى على تن�شيق م�آقي الطبيعة من نجم وحيوان وريح وتوليفه� بلم�شة 

الــــَجــــُنــــوِب ِبـــــَمـــــرى  ــــــــــــٌة  اأرِويَّ رُب  ــجــُوم َفــَمــا َت�ْسـ َوَخــــوْت ِجـــْرَبـــَة الــنُّ
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فنية )المج�ز( عززت هذا التالحم ال�شوري المعبر عن كوامنه)40(.
وقد  ع�شيرة.  ت�شبح  الليلية  رحالته  ف�إن  اأع�شى،  ال�ش�عر  اأنَّ  وبم� 
ظم�أ  على  اإ�ش�رية  عالمة  النجمية  التكتالت  بتوظيف  ذلك  عن  َّعبَّر 
عينيه. فكم� اأّن )المجرة( هذا الزخم النجمي اله�ئل عالمة دالة على 
اآنذاك،  الج�هلي  الت�شور  ح�شب  المطر  ب��شتدرار   - والنم�ء  الخ�شب 
عند  هي  كذلك   - ج�مدة  فنية  لوحة  مجرد  ت�شبح  الأمط�ر  وب�نعدام 
بتوا�شل  �شوئه  على  ال�شير  من  يتمكن  ل  خ�فت  ومي�س  مجرد  الأع�شى 
التدوير،  البنية ال�شوتية بمحوريه�  النه�ر، وت�شي  حركي دائب كم� في 
مكرر( الراء )�شوت  كون  ف�شاًل عن  الأع�شى،  اآلم  دوام  والتكرار عن 
)41( في ذاته ق�م الأع�شى بتكراره فك�ن هذا التوالي الن�شي�بي الدفقة 

ال�شوتية الم�شحونة بط�قة حيوية نفدت مع حلول الليل من خالل ال�شيغة 
التعبيرية للفعل )خوت( واأداة النفي )م�(، اأي اإنَّ الف�ئدة من هذا الكم 
النجمي لم تتحقق من خالل وجود هذه الكث�فة ال�شوتية وم� تحمله من 
اأن  المع�ني دللة على  نفي هذه  ك�ن  لذا فقد   ، والنم�ء  الرتواء  مع�ني 
الإ�شع�ع ال�شوئي المنبعث من هذه الكتلة النجمية )المجرة( �شئيل ل 
يروي ظم�أ عيني الأع�شى ليت�شح من خالل ذلك اأنَّ القوة النغمية ل�شوت 
الراء ب��شتخدامه »المكثف المتميز جعل التجربة حي�ة معي�شة، وخل�شه� 
من ال�شطحية، واقترب به� من التعبير الدرامي. ف�ل�ش�عر يواجه واقعه 
فكرية  لروؤية  م�ش�حب  جدل  خالل  من  المع�ن�ة  يعك�س  فني  بت�شكيل 

وا�شحة تربط الحدث ب�لعبرة«)42(. 
في م�شهد حركي يموج ب�لحركة ي�شور الأع�شى الكبير �شج�له المرير 
ُمعلنة عن  الق�ش�شي  ال�شرد  انبثقت من جوف  لونية  بتق�ن�ت  الليل  مع 
من  ي�شمو  انفع�لي  بثب�ت  الليلي(  )الع�ش�  الب�شر  لآفة  ال�ش�عر  ت�شدي 
خالله نجمً� �ش�طعً� ل يخبو بريقه. يتجلى ذلك في ت�شوير جذاب لحرب 
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دار رح�ه� بين بني �شيب�ن والُفر�س في يوم ذي ق�ر، فيمدح ال�ش�عر بني 
هم على العدو بب�ش�لة - فيقول)43(: �شيب�ن لـ - َكرِّ

بي�شه�،  )يبرق  ال�شعرية  الرموز  �شبكة  الق�ش�شية  البنية  تغذي  اإن 
�شمط�ء، بي�س، النجوم( ج�ء منبثقً� من �شراع تمظهر في اأفق �شعري 
بمق�ربة �شورية لقوتين تمثالن الرمز ال�شعري ل�شراع ال�ش�عر مع الليل 
بفع�لية �شورية تتق�شى تجلي�ت الواقع الجتم�عي بم� تحويه من �شفرات 
دللية منفتحة على مج�ل مرئي، يتمحور الفعل ال�شوري في ت�ش�عيفه 
ب�ألوان فنية، ت�شف عن الأثر النف�شي للبي��س عند الأع�شى في اإثراء ذاته 
بقوة معنوية يقتحم به� اأغوار الليل. فت�شوير الحرب بهذه ال�شراوة يعد 

ال�شفرة ال�شيم�ئية لخلج�ت نف�س ت�ش�رعت مع الليل.
اإنَّ اكتن�ز الن�س ب�لأفع�ل )اأتتهم، يبرق، رفعت، فث�روا، ثرن�، ه�جت، 
ف�أ�شبحت(   يمنعون،  تخفق،  راأى،  تولت،  �شربوا،   ، اأذاقوهم  �شمرت، 
ف�أ�شلت،  فتجلت،  )ف��شتقلت،  المتكررة  الفعلية  الق�فية  عن  ف�شاًل 

ــــِت َوَراكـــــُبـــــَهـــــا يــــــوَم الــــلِّــــقــــاِء وَقــــلَّ
ـــى َتـــَوّلـــِت مـــة الـــهـــامـــرِز َحـــتَّ ُمـــَقـــدِّ
التي َعاِة من  ال�سُّ اأيدي  اأ�َسدَّ على 
فا�ستقلَِّت رايــاُتــهــا  ُرِفـــَعـــْت  وقـــد 
ــِت ــَجــلَّ ــَت ـــْت عــلــيــنــا غـــمـــرٌة َف وهـــاَج
َعــــــَواٌن �ــســديــٌد هــمــُزهــا فــاأ�ــســلـــــِت
ــِت كــِظــلِّ الـــُعـــَقـــاِب اإذ َهــــوْت فــتــدلَّ
َلــَنــا ُظـــُعـــٌن كــانــْت وقـــوفـــاً فــحــلَّــِت
ـــــِت ـــِذَخـــْت فــر�ــســاُنــُهــْم واأَدلَّ وَقــــْد َب
من الَبي�ِص اأمثاُل الُنُجوِم ا�ستقلَِّت

ِفَدَى لبِني ُذْهِل بن �سيباَن َناَقتـي
ُقراقٍر ِحِنو  بالِحِنو  �َسَرُبوا  ُهُمو 
ِع�َسابٍة مــن  راأى  مــن  عينا  فلَِّلِه 
َهـا اأتُتهْم من البطحاْء َيبرُق بي�سُ
ـــُة بــيــنــَنــا فــــثــــارُوا وُثـــرنـــا والـــمـــنـــيَّ
رْت بالنَّا�ِص �سمطاُء الِقـٌح وقد �َسمَّ
كفوا اإْذ اأتى الهامرُز تخِفُق فوَقُه
واأْحَمْوا ِحَمَى ما َيْمَنُعوَن فاأ�سبحْت
ًة ُمــرَّ الَموِت  ِمــَن  َكاأ�ساً  اأذاُقوُهُمو 
وَفوُقهم ِخَفاٌف  ِبي�ٌص  �َسَواِبغْهم 
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فتدلت، فحلت( يعمل على تفعيل الط�قة النفع�لية فهو يمثل من خالل 
ال�شراع  تثوير  الذوات في ظل  ال�شوداء لحركية  المنطقة  التمركز  هذا 
الخ�رجي بين القوتين المت�ش�رعتين )العرب والُفر�س(. ف�لأع�شى يعنى 
بتهويل الحرب اأي تج�شيده� �شورة حية بتوجيه اآلة الت�شوير نحو بوؤرة 
ال�شراع بتوظيف اآلي�ت المج�ز والت�شبيه لتو�شيع رقعة الرمز ال�شعري ، 

ففي قوله: 

المعركة  �ش�حة  اإلى  الُفر�س  قدوم  بت�شوير  ال�شعرية  الك�ميرا  تبداأ 
بخوذاتهم التي ت�شبه البي�س )يبرق بي�شه�(، وراي�تهم الطوال )رفعت 
ال�شعري  الحدث  منطقة  اإلى  ذلك  بعد  تنتقل  ثم  ف��شتقلت(،  راي�ته� 
ال�شعرية  الط�قة  من  اأف�دت  وقد  لونية،  بتق�نة  فتج�شده�  )الحرب(، 
بين  اللوني  ف�لندم�ج  راقع(.  �شمط�ء  ب�لن��س  �شمرت  )وقد  للمج�ز 
الأ�شود والأبي�س الذي تمظهر في هذا الم�شهد الحربي ب�شورة مج�زية 
يعد الخيط الدللي لنف�شية الذات ال�ش�عرة التي عملت على اإثراء الن�س 
ب�لقهر عندم�  �شعور  ينت�به� من  م�  اإي�ش�ل  بغية  ال�شعرية  اللقطة  بهذه 

يقبل الليل فيقوم بتحويل �شف�ء عينيه� اإلى غ�ش�وة فتم�شي ع�شواء . 
ومن هذا المنطلق ف�إنَّ الع�شو الليلي وم� يحيل عليه من ب�شر ي�شوبه 
حرب. في  وك�أنه  الليل  غم�ر  يخو�س  الأع�شى  اأن  على  يدل  الظالم 
ال�شمط�ء( وم� تنطوي عليه من قيم  اأوحت به �شورة )الحرب  هذا م� 
تتجه  بعده�  ال�شعري،  المعنى  النق�ب عن عمق  تك�شف  ت�أويلية  تعبيرية 
اآلة الت�شوير للتركيز على ت�شوير ق�ئد الُفر�س )اله�مرز( فت�شبه راي�ته 
)بنو  و�شورة  ال�شورة  هذه  بين  ين�ظر  والأع�شى  الُعق�ب،  بظل  الع�لية 

ذهل بن �شيب�ن(:

فا�ستقلَّـِت ــهــا  رايــاُت ـــْت  ـــَع ُرِف وقـــد 

من الَبي�ِص اأمثاُل الُنُجوِم ا�ستقلَِّت

َها اأتُتهْم من البطحاْء َيبرُق بي�سُ

وَفوُقهم ِخَفاٌف  ِبي�ٌص  �َسَواِبغْهم 
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ال�شوري  التوليف  لهذا  الإ�ش�رية  الإ�ش�ءة  هي  ال�شورة  هذه  لتكون 
بتف�عل اللون الأبي�س مع النجوم لت�شكيل �شورة لونية توحي ب�لثب�ت والقوة 
وال�شموخ الم�شتوحى من نق�ء ال�شورة بتعبيرية اللون الأبي�س الدال على 
نط�ق  عبر  ت�شتثمر  الأبي�س  فف�علية  وا�شع.  ف�ش�ء  في  الذوات  حركية 
ب�لنجوم(  )الخوذات  ت�شبيه  الت�شبيه،  اآلية  ب��شتغ�ل  ال�شوري  التن�ظر 
في فتح �شفرات الن�س الت�أويلية وهي تغذي ع�شب القوة ب�أ�شداء لونية 
فين�ش�أ  الت�شبيهي،  ب�أنموذجه�  الخوذة  لقيمة  رمزية  بمدلولت  تف�شي 
عنفوان  لإبراز  الدروع  بي��س  ن�ش�عة  مع  بريقه�  بتم�ثل  �شكلي  تن��شق 
مع  وتن�ظره�  ال�شوئية  الكث�فة  هذه  خالل  من  و�شموخهم  المق�تلين 
العق�ب  بظل  )اله�مرز(  الف�ر�شي  العدو  راية  ت�شبيه  ال�ش�بقة،  ال�شورة 
هذا  العق�ب.  فتوظيف  الفنية  البنية  لهذه  الرمزية  المالمح  تتجلى 
الفر�س  لقدوم جي�س  الب�رزة  العالمة  الن�س وجعله  الج�رح في  الط�ئر 
الف�ش�ء  على  يهيمن  ك��شر  ظالم  الليل  ب�أنَّ  الأع�شى  �شعور  عن  يف�شح 
المك�ني بنحٍو ع�م، وعين ال�ش�عر بنحو خ��س، لذا ف�إنَّ توظيف النجوم 
المت�آزرة مع البي��س يدلل على �شموخ الأع�شى في الظالم قوة متوهجة. 
اإّن هذا ال�شتثم�ر الفني للبنى التعبيرية يك�شف على »اإنَّ الغر�س من 
هو  وا�شعة  حدود  اإلى  ومده  النعتي  واقعه  وتعميق  الرمز،  �شورة  تو�شيع 
م�ش�عفة ط�قته الدللية وتخ�شيبه�، ف�شاًل عن التوكيد المثري لغمو�شه 

كلم� اتجه الن�شق ال�شعري نحو العمق / المركز«)44(.
واإذا ك�ن ت�شبيه الخوذات ب�لنجوم عالمة على ال�شمو والرفعة والت�ألق 
في �ش�حة الوغى بم� تبعثه من انعك��ش�ت متوجهة تقتحم ف�ش�ء الحرب 
المظلم ف�إنَّ ت�شبيه الرم�ح وال�شيوف ب�ل�شهب انبث�ق�ت روؤيوية لذات راأت 
في �شج�ل الحرب الم�شتميت انعك��شً� لواقعه� المرير )الع�سh الليلي(، 

يتجلى ذلك في قول اأع�شى تغلب ربيعة بن نجوان)45(:  
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ُكنهه�. واختالف  بتنوعه�  الجم�ل  من  ثرًا  ينبوعً�  الكواكب  تعد 
التي  ال�شعرية  التجربة  لطبيعة  وفقً�  المعين  هذا  من  ينهل  والأع�شى 
اإلى كوكب بعينه لمواءمته نف�شيً� ودلليً� البنية التي  تحتم عليه التوجه 
الجمعية  ب�شيغته�  )ال�شهب(  انتخ�ب  ف�إنَّ  لذا  ف�ش�ئه�.  في  تمحور 
وال�شيوف  الرم�ح  ت�شبيه   - الرمزية  الت�شبيه  لوظيفة  ف�عاًل  عن�شرًا 
ب�ل�شهب - يعمل على توجيه المتن الن�شي بمحرك�ت �شعرية م�شتوح�ة 
تخترق  وا�شعة  حركة  من  عليه  تحيل  وم�  الت�شبيهية  ال�شورة  هذه  من 
ف�ش�ء الظالم ب�متداداته� الإ�شع�عية ، ف�لرابط بين الرم�ح وال�شهب هو 
البريق واللمع�ن. وهذا التوهج عمل على اختزال ظالم الحرب الن��شئ 
من كث�فة غب�ره� مثلم� تختزل ال�شهب ظالم الليل فتحّوله اإلى نه�ر من 
اق  البرَّ ال�شالح  ال�شهب  اأن الأع�شى يرى في  اأي  �شدة توهجه� ال�شوئي، 

الذي يعمل على اإزالة وح�شة الليل الق�تم الذي خيم عليه.
يبدو مم� �شبق اأنَّ �شورة الكواكب تجلَّت بجم�لية اأكثر حينم� وظفه� 
الأع�شون بو�شفه� تيمة �شيمي�ئية دالة على تعط�شهم لومي�س يبدد وح�شة 
الليل، ف�شاًل عم� تحفل به من وظيفة دللية تمثلت في تج�شيد مع�ن�ة 
طوق  تعد  �شوئية  قوة  من  تمتلكه  م�  على  ال�شوء  �شلطوا  ،اإذ  الأع�شين 
النج�ة الوحيد الذي يهون عليهم م�ش�بهم. ولإدراكهم قيمته� في رح�ب 

الظالم جعلوه� النواة الرئي�شة في معظم اأغرا�شهم ال�شعرية.

ــَرْب ــعــُن وَمـــْن �ــســاَء �ــسَ اأمــَكــَن الــطَّ
ــُهــْب ـــاٌت وِبـــيـــ�ـــٌص كــالــ�ــسُّ �ـــَســـْمـــَهـــِريَّ

اإذا ــــى  ـــــ حــــتَّ ــــــــــــــوا  وَدَن ـــــــــا  ـــــــــوَن وَدَن
ـــاعـــًة ـــا َوفــــيــــِهــــم �ـــَس رَكـــــــــــَدْت فـــيـــَن



محمد سعيد حسني مرعي - أروى إياد أدهم
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

37

جـــــذور

الهوام�ص

ق  الآخرين:  والأع�شين  الأع�شى  قي�س  بن  ميمون  ب�شير  اأبي  �شعر  في  المنير  ال�شبح    )1(
.267/4

)2(  ينظر: �شعرية الحجب في خط�ب الج�شد، محمد �ش�بر عبيد: 133.
)3(  ال�شبح المنير: ق 278/8.

)4(  �شورة الحجر، الآية: 16.
)5(  ينظر: المر�شد اإلى فهم اأ�شع�ر العرب و�شن�عته�، عبداهلل الطيب: 481/1.

)6(  الأ�شوات اللغوية، اإبراهيم اأني�س: 64.
)7(  ينظر: مو�شيقى �شعر البحتري، حميد يعقوب، ر�ش�لة م�ج�شتير: 47.

)8(  ال�شبح المنير: ق 281/13.
)9(  ينظر: النجوم في ال�شعر العربي القديم حتى اأواخر الع�شر الأموي، يحيى عبدالأمير 

�ش�مي: 234.
)10(  ينظر: اإ�شك�لية التعبير ال�شعري كف�ءة الت�أويل، محمد �ش�بر عبيد: 26.

)11(  م.ن: 79.
)12(  ديوانه: ق 95/12-97، الوافدان: العين�ن، مختلف الخلق: متغير، �شدر القن�ة: اأعلى 
الأ�شود،  الجون:  الجرادة،  اأ�شغر من  الجنوب: ح�شرة  يقوده،  الذي  الأمير:  الع�ش�، 
ال�شرير: �شوت الجندب، ن�جية: �شريعة، الأت�ن: ال�شخرة تكون في الم�ء وت�شيبه� 
التعب،  الأين:  لليل،  �شير  ال�شرى:  الكثير،  الم�ء  الثميل:  له�،  اأ�شلب  فهو  ال�شم�س 

الرديف: الذي يركب خلف الراكب، اأزكى: من الزك�ء وهو النمو والزي�دة.
)13(   ينظر: ال�شورة في ال�شعر العربي حتى اأواخر القرن الث�ني الهجري، علي البطل: 184.

)14(  ينظر: البن�ء الفني في ق�شيدة الحم��شة العب��شية، �شعيد ح�شون: 160.
)15(  المر�شد اإلى فهم اأ�شع�ر العرب و�شن�عته�: 342/1.

)16( ديوانه: ق 9/1، اأريحي: الرتي�ح لفعل الخير، �شلت: م��ٍس.
)17( الحركة ال�شعرية في فل�شطين المحتلة، �ش�لح اأبو �ش�لح: 279. وينظر: البنية الدللية 

والإيق�عية في ال�شعر العربي الحديث، محمد �ش�بر: 161.
)18( �شورة الق�ش�س، الآية: 72.

)19( ديوانه: ق 65/7.
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)20( ينظر: البنى المولدة في ال�شعر الج�هلي، كم�ل اأبو ديب، 116.
)21( ينظر: البنية الإيق�عية في �شعر �شعراء الطبقة الأولى الج�هلية، اإي�د اإبراهيم فليح، 

اأطروحة دكتوراه: 214.
)22( ديوانه: ق 269/46، ذكر: �شديد.

)23( ديوانه: ق 369/8، بهر: اأ�ش�ء حتى غطى نوره الكواكب، اأبر�س: اأبي�س.
الع�شر  نه�ية  اإلى  الج�هلي  الع�شر  من  العربية  الآداب  في  واأثره�  ال�شجون  ينظر:   )24(

الأموي، وا�شح ال�شمد: 203.
)25( ينظر: عالق�ت الح�شور والغي�ب في �شعرية الن�س الأدبي، �شمير خليل: 293.

)26( ديوانه: ق 229/34، م�آلك: ر�ش�ئل، مخم�ش�ت: مغ�شب�ت.
)27( دير المالك، درا�شة نقدية للظواهر الفنية في ال�شعر العراقي، مح�شن اأطيم�س: 224.

)28( عالق�ت الح�شور والغي�ب في �شعرية الن�س الأدبي: 158.
)29( �شيمي�ء الخط�ب ال�شعري: محمد �ش�بر واآخرون: 29.

)30( ينظر: المر�شد اإلى فهم اأ�شع�ر العرب: 230/1.
)31( ينظر: مو�شيقى �شعر البحتري، )ر�ش�ئل م�ج�شتير(: 86.

)32( ينظر: عالق�ت الح�شور والغي�ب في �شعرية الن�س الأدبي: 158.
)33(   ديوانه: ق 135/17، الأرمد: الذي ي�شتكي وجعً� في عينيه، ال�شليم: الذي لدغته الحية اأو 
العقرب �شمي بذلك تف�وؤًل، الخلة: ال�شداقة، خ�تر: غ�در، الي�فع: في �شن الع�شرين، 
الوليد: ال�شبي، الأمرد: الذي لم ينبت �شعر لحيته، ابتذل ال�شيء: ا�شتعمله، المراقيل: 
الأرق�ل �شرب من عدو الإبل، تغتلي: ت�شرع في ال�شير، النجير: بح�شرموت، ال�شرخد: 

ب�للجزيرة، حفى: حفى ب�لرجل تطلف به، الإدلج: �شير الليل كله.
)34( البنية الدرامية في �شعر ممدون عدوان، لق�ء نزهت �شليم�ن، اأطروحة دكتوراه: 85.

)35( النجوم في ال�شعر العربي حتى اأواخر الع�شر الأموي: 51.
مرزا  يوخن�  �شعرهم�،  من  تبقى  وم�  اأخب�رهم�  تغلب  اأع�شي�   ،314 المنير:  ال�شبح   )36(

لخ�م�س، مجلة العرب )ال�شعودية(، مج 40-41، ج 10-7، 2007: 595.
)37( �شوت ال�ش�عر الحديث، محمد �ش�بر: 204.

)38( ينظر: الأنواء في مو�شم العرب، ابن قتيبة: 611، والنجوم في ال�شعر العربي القديم: 87.
)39( ديوانه: ق 335/68، خوت: اأملحت فلم تمطر، الجربة: المجرة، اأروية: الوعل، الجنوب: 

ريح تق�بل ريح ال�شم�ل، المري: ال�شتدرار.
)40( ينظر: �شيكولوجية الإبداع في الفن والأدب، يو�شف ميخ�ئيل اأ�شعد: 182.
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)41( فقه اللغة العربية، ك��شد ي��شر الزيدي: 453.
)42( الإن�ش�ن والزم�ن في ال�شعر الج�هلي، ح�شني عبدالجليل يو�شف: 88.

)43( ديوانه: ق 259/40، حنو قرار والبطح�ء موا�شع قرب الكوفة، الع�ش�بة: هم بنو ذهل 
البي�شة: غط�ء  الفر�س،  وهم  ويهيجونه�  للحرب  ي�شعون  الذين  ال�شع�ة:  �شيب�ن،  بن 
�شمط�ء: عجوز،  ال�شدة،  الغمرة:  ارتفعت،  ا�شتقلت:  ليحميه،  المق�تل  يلب�شه  الراأ�س 
�شديدة،  لقح:  بذلك،  الحرب  ي�شف  �شواد،  راأ�شه  بي��س  خ�لد  الذي  هو  الأ�شمط 
لمو�شوف  �شفة  العق�ب  وظل  العرب،  عند  الطيور  �شيد  وهو  ج�رح  ط�ئر  العق�ب: 
محذوف اأي راأيته كظل العق�ب، حلت: نزلت، بذخ: تكبر وعال، اأدل: ترفع، �شوابغهم: 

دروعهم التي تغطي �ش�ئر الج�شد، خف�ف: ل تثقل لب�شيه�.
)44( جم�لي�ت الق�شيدة العربية الحديثة، محمد �ش�بر عبيد: 50.

)45( ال�شبح المنير: ق 289/1، �شمهري�ت: رم�ح، بي�س: �شيوف.
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اأمناط ال�سرية الذاتية يف الرتاث العربي

وت�سكيالتها الزمنية

اأ�سامة حممد اإبراهيم البحريي)*(

- 1 -
�إلى  تتو�صل  ذ�ت،  تاريخ   )Autobiography( �لذ�تية  �ل�صيرة  تمثل 
�أو  �لآخ��ر  مع  و�لتو��صل  و�لعقل  �لوعي  ق��وى  خ��ال  من  بذ�تها  �لوعي 
�لذ�تية من خال  �ل�صيرة  �لذ�ت و�صياغتها في  ت�صكيل  ويتم  مو�جهته. 
و�لر�وي   ،)Real author(لو�قعي� �لموؤلف  فيه  يندمج  �صخ�صي  ميثاق 

. )Main character( )1(و�ل�صخ�صية �لرئي�صة ،)Narrator(
�لذ�تية  لل�صيرة  تعريف  �صياغة  يمكن  �ل�صرد  مع  �لذ�ت  �متز�ج  ومن 
�ل�صخ�صية  حياته  من  لأج��ز�ء  )ذ�ت(  كاتب  )�صرد(  رو�ي��ة  �إلى  ي�صير 

باأ�صلوب �أدبي)2(.
عني  �لتي  �لذ�تية  �ل�صير  من  كبيرً�  ع��ددً�  �لعربي  �لتر�ث  �صم  وقد 
�أ�صحابها بت�صجيل �لأحد�ث، وت�صوير �لوقائع �لتي مرو� بها في حياتهم 
�صغيرة  ر�صالة  �صكل  في  مقت�صب،  موجز  باأ�صلوب  �إم��ا  �ل�صخ�صية، 
م�صتقلة)3(، �أو مقدمة لأحد �لكتب، �أو ترجمة ملحقة به)4(، �أو باأ�صلوب 

�إطنابي م�صهب في كتاب م�صتقل بذ�ته)5(.

)*(  أستاذ النقد األدبي والبالغة - كلية اآلداب - جامعتي طنطا وجازان.
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وت�نوعت تلك �ل�صير �لذ�تية في مو�صوعاتها و�تجاهاتها، ما بين ال�سيرة 
�لروحية،  �لتي ت�صور تقلبات �صاحبها  الذهنية(  الروحية )اأو  الذاتية 
�بتد�ء بحيرته و�صكه، ومرور� برحلته للبحث عن �لحقيقة و�ليقين بين 
�لأديان، و�لمذ�هب، و�لفل�صفات و�لعلوم �لمختلفة، حتى ي�صل �صاحبها 
�إلى �ليقين �لذي يطمئن �إليه قلبه، ويثبت عليه، مختتما به حياته، ويهدف 
موؤلف �ل�صيرة �لذ�تية �لروحية)�أو �لذهنية( �إلى »��صترجاع �أطو�ر حياته 
�لفكرية و�لثقافية، مبينا ما قطعه من مر�حل، وما �عتر�صه من عر�قيل 
�لرو�فد  من  متحه  وم��ا  وتقلبات،  ت��ردد�ت  من  عا�صه  وم��ا  وم�صاعب، 
�لثقافية و�لتيار�ت �لفكرية و�لأيديولوجية �لمتباينة«)6(. ك�صيرة �صلمان 
�لفار�صي ر�صي �هلل عنه)7(، و�صيرة �لحكيم �لترمذي محمد بن علي بن 
�لح�صن )ت 320ه�( وعنو�نها »بدو �صاأني«)8(، و�صيرة محمد بن �لح�صن 
505ه�( في  �لغز�لي )ت  �أبي حامد  و�صيرة  430ه�()9(  �لهيثم )ت  �بن 
كتابه »�لمنقذ من �ل�صال«)10(، و�صيرة �ل�صمو�أل بن يحيى �لمغربي )ت 
559ه�( »ق�صة �إ�صام �ل�صمو�أل« �أو »�إفحام �ليهود«)11(، و�صيرة �ل�صوفي 

�لمنن  »لطائف  كتابه  في  973ه�(  �ل�صعر�ني)ت  علي  بن  �لوهاب  عبد 
و�لأخاق«)12(،  وغيرها من �ل�صير �لذ�تية �لروحية �لكثيرة.

و�لوقائع  �لأحد�ث  ي�صجل �صاحبها  �لتي  ال�سيا�سية  الذاتية  وال�سيرة 
�لتي  �لحربية  و�لمعارك  فيها،  ��صترك  �أو  �صهدها،  �لتي  �ل�صيا�صية 
�لجاه  و�أ�صحاب  و�ل��وزر�ء  و�لأم��ر�ء  تولها،  �لتي  و�لمنا�صب  خا�صها، 
�لدعاة  د�ع��ي  �لدين  في  �لموؤيد  ك�صيرة  عا�صرهم،  �لذين  و�ل�صلطان 
هبة �هلل بن مو�ص�ى �ل�ص�ير�زي)ت 470ه�()13(، و�ص�يرة �لأمير عب�د�هلل 
زيري  بني  بدولة  �لكائنة  �لحادثة  »�لتبيان عن  483ه�(  بلق�ين )ت  �بن 
وغرناطة«، �لتي ن�ص�رها �لم�صت��صرق �لإ�صباني »ليفي بروفن�صال« بعن�و�ن 
»مذكر�ت �لأمير عبد�هلل«)14(، و�ص�يرة ع�مارة بن �أب�ي �لح�ص�ن �لح�كمي 
�ل��وزر�ء  �أخبار  في  �لع�صرية  »�لنكت  كتابه  في  569ه�(  )ت  �ليم�ني 
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584ه�()16(،  )ت  منقذ  بن  لأ�صامة  »�لعتبار«  وكتاب  �لم�صرية«)15(، 
�أحد  1097ه�(  �ليمني)ت  �إ�صماعيل  بن  محمد  باهلل  �لموؤيد  ومذكر�ت 

�أئمة �ليمن في �لقرن �لحادي ع�صر �لهجري)17(.
وال�سيرة الذاتية العلمية والتاأليفية �لتي يوثق فيها �صاحبها ن�صاأته 
�لعلمية، و�صيوخه �لذين در�س عليهم، ورحاته في طلب �لعلم، و�لعلماء 
�لذين قابلهم �أو عا�صرهم و�لإجاز�ت �لعلمية �لتي ح�صل عليها، و�لكتب 
�لتي قر�أها، وكتبه �لتي �ألفها، و�لمنا�صب �لعلمية و�لدينية �لتي تولها، 
ك�صيرة �أبي علي �لح�صين بن عبد �هلل بن �صينا)ت 428ه�()18(، و�صيرة 
موفق �لدين عبد �للطيف بن يو�صف �لبغد�دي)ت 629ه�()19(، و�صيرة 
بابن خلدون  »�لتعريف  كتابه  808ه�( في  بن خلدون )ت  �لرحمن  عبد 
911ه�(،  ورحلته غربا و�صرقًا«)20(، و�صيرة جال �لدين �ل�صيوطي )ت 

وهي بعنو�ن »�لتحدث بنعمة �هلل«)21(.
بين  فا�صًا  ح��دً�  �لعربية  �لذ�تية  �ل�صير  �أ�صحاب  بع�س  ي�صع  ول��م 
�ل�صير  بع�س  فجاءت  و�ل�صيا�صية،  و�لعلمية،  �لروحية،  حياتهم  جو�نب 
�ل�صابقة، ف�صورت م�صاهد متنوعة  �لثاثة  �لأنماط  �لذ�تية جامعة بين 
من  وجو�نب  �لعلمية،  ون�صاأتهم  لأ�صحابها،  �لروحية  �لمجاهد�ت  من 
�لعبرة في  �لتي �صهدوها. ولكن  �ل�صيا�صية و�لمعارك �لحربية  �لأحد�ث 
�لمركزي  و�لمو�صوع  عليها،  �لغالب  بالتجاه  وت�صنيفها  �ل�صير  تق�صيم 
�لرئي�س �لذي ق�صد �إليه �صاحب �ل�صيرة �لذ�تية، ورتب �أحد�ثها )�لمتن 
�لحكائي(، و�صكل مبناها �لحكائي بما يخدم هدفه �لمركزي.                   

�لعربي قد ز�د عددها على  �لتر�ث  �لروحية في  �لذ�تية  �ل�صير  ولعل 
�ل�صير �لذ�تية �لعربية، مما جعل �لم�صت�صرق »فر�نز  �أنماط  غيرها من 
و�لعلمية  �ل�صيا�صية  �ل�صير  من  غيرها  على  خ�صائ�صها  يعمم  روزنتال« 
قائا: »�لنقطة �لرئي�صة في كل �لتر�جم �لذ�تية �لعربية هي في و�صول 

�ل�صخ�س �إلى �لإيمان بمذهب من �لمذ�هب، �أو دين من �لأديان«)22(.
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�ل�صكل  هذ�  �أن  �إلى  وذهب  »روزنتال«،  ر�أي  �إبر�هيم  �هلل  عبد  وتابع 
�لمفكرين،  باهتمام  ��صتاأثر  )�لروحية(  �لذ�تية  �ل�صيرة  �أ�صكال  من 
و�لموؤرخين، و�لفا�صفة، ورجال �لدين، ووظفوه في �لك�صف عن تكونهم 
�لفكري، وتطورهم �لروحي، و�لثقافي ب�صكل عام، و�نتهى �إلى �أن »�ل�صير 
غير  �أو  مبا�صرة  بطر�ئق  تعنى  �لمت�نوعة،  باأ�صاليبها  �لعربية  �لذ�تية 
مبا�صرة، برحلة �لتكون �لفكري و�لعقائدي. �لأمر �لذي جعل �لموؤلف هو 
�لمركز �لذي ي�صفي �أهمية على ما حوله، فكل �صيء ل يكت�صب �أهمية �إل 
عبر منظوره �لذ�تي، وروؤيته تكت�صب �أهميتها �لخا�صة في تحديد م�صيرة 
فلم   ، و�لعاطفية  �لوجد�نية  بالجو�نب  �لعناية  �أما  له.  �لفكري  �لتطور 
يلتفت �إليها كتاب �ل�صيرة �لذ�تية. وهو ما يوؤكد �أن �لبو�عث �لكامنة ور�ء 
�صيرة  ل  �عتبارية  �صيرة  تقديم  في  �لمتاأخرة  �لرغبة  هو  �ل�صيرة  كتابة 
�صخ�صية، تعنى بو�صف رحلة �لبحث عن �لحقيقة في بنية ثقافية يزد�د 

فيها �ل�صر�ع بين �لخيار�ت �لعقائدية، و�لفكرية، و�لجتماعية«)23(.
�لعربية، يمثل  �لذ�تية  �ل�صير  �لر�أي ينطبق على عدد كبير من  وهذ� 
كتابه  في  �لغز�لي  حامد  �أبي  )ك�صيرة  منها  و�لذهني  �لروحي  �لجانب 
�لمنقذ من �ل�صال( ، ولكنه ل ي�صملها كلها. فال�صير �لذ�تية �ل�صيا�صية 
تقلبات  وبيان  �لرئي�صة،  لل�صخ�صية  �ل�صيا�صي  �لم�صار  بت�صجيل  تعنى 
حياتها، ولحظات �لنت�صار و�لنك�صار �لتي مرت بها، مع �لإلمام بم�صاهد 
من حياة �لن�صاأة، و�لطفولة، و�ل�صبا )ك�صيرة �أ�صامة بن منقذ في كتابه 

�لعتبار(.
�لتطور  من  جو�نب  تك�صف  و�لتاأليفية  �لعلمية  �لذ�تية  �ل�صير  �أن  ومع 
�لن�صاأة،  مرحلة  على  �أي�صا  تركز  �أنها  �إل  لأ�صحابها،  و�لعلمي  �لفكري 
و�لرحلة في طلب �لعلم، وتقلبات حياة �صاحب �ل�صيرة، وتوثق م�صيرته 
و�إب��ر�ز  خ�صومه،  على  للرد  �لعلمية،  جد�رته  ببيان  وتعنى  �لتاأليفية، 
�أهليته لتولي �لمنا�صب �لعلمية و�لدينية �لمختلفة)ك�صيرة عبد�لرحمن 

بن خلدون في كتابه �لتعريف بابن خلدون ورحلته غربا و�صرقا(.
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وقد �ختار �لباحث نماذج �صيرية مهمة، يمثل كل �أنموذج منها نمطا 
للغز�لي،  �ل�صال  من  )�لمنقذ  �لتر�ثية  �لذ�تية  �ل�صيرة  �أنماط  من 
و�صرقا(،  غربا  ورحلته  خلدون  بابن  و�لتعريف  منقذ،  لبن  و�لعتبار 
لتف�صيل �لحديث عنه، وبيان �أ�صباب �أهميته، وك�صف خ�صائ�س �ل�صكل 
�صير �لذ�تي من خاله، ودر��صة ت�صكياته �لزمنية على �صوء �لنظرية 

.)Narratology( ل�صردية �لحديثة�

- 2 -
الغـزالـي  محــمـد  بن  محـــمد  بـن  مـحــمــد  حـامــد  اأبـي  �ســيـرة  تـعــد 
�ل�صير  �أهم  ال�سالل« و�حدة من  »المنقذ من  )450-505هـ( في كتابه 
�لذ�تية �لروحية في �لتر�ث �لعربي)24(؛ لأنها ��صتوعبت معظم خ�صائ�س 
هذ� �لنوع من �ل�صير، وجاءت في كتاب م�صتقل، �أتاح للموؤلف �أن ي�صهب 
�لذي  �ليقيني  �لعلم  عن  �لبحث  في  �لروحية  رحلته  تفا�صيل  بيان  في 
يقتنع به عقله، ويطمئن �إليه قلبه، ويحقق له �لثقة و�لأمان �لروحي، فهو 
�أزل في عنفو�ن �صبابي، وريعان عمري،  يقول في مقدمة �لكتاب: »ولم 
على  �ل�صن  �أناف  وقد  �لآن  �إلى  �لع�صرين،  بلوغ  قبل  �لبلوغ  ر�هقت  منذ 
�أتقحم لجة هذ� �لبحر �لعميق )...( و�أتفح�س عن عقيدة  �لخم�صين، 
كل فرقة، و�أ�صتك�صف �أ�صر�ر مذهب كل طائفة، لأميز بين محق ومبطل... 
فظهر لي �أن �لعلم �ليقيني هو �لذي ينك�صف فيه �لمعلوم �نك�صافا ل يبقى 
معه ريب، ول يقارنه �إمك�ان �لغل�ط و�لوه�م )...( ثم عل�مت �أن ك�ل م�ا 
ل �أعلمه على هذ� �لوجه، ول �أتيقنه على هذ� �لنوع من �ليقين، فهو علم 

ل ثقة به، ول �أمان معه. وكل علم ل �أمان معه فلي�س بعلم يقيني«)25(.
�لتي  �لذ�تية  �ل�صير  �طلع على عدد من  قد  �لغز�لي  �أن  �لر�جح  ومن 
�صبقت كتابه، وتاأثر ببع�صها، ك�صيرة �ل�صحابي �لجليل �صلمان �لفار�صي 



أمناط السيرة الذاتية في التراث العربي وتشكيالتها الزمنية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

46

جـــــذور

يثرب  �إل��ى  �ل�صام،  باد  �إل��ى  فار�س،  باد  من  ورحلته  عنه،  �هلل  ر�صي 
)�لمدينة �لمنورة(، بحثًا عن �لدين �لحق. و�صرح �لغز�لي باطاعه على 
247ه�(،  �أ�صد �لمحا�صبي« )ت  موؤلفات �ل�صوفي �لم�صهور »�لحارث بن 
من  عديدة  جو�نب  على  مقدمته  تحتوي  �لذي  »�لو�صايا«،  كتابه  ومنها 
�ل�صيرة �لذ�تية �لروحية للحارث �لمحا�صبي)26(. وكذلك ت�صترك �صيرة 
�لمذ�هب  في  و�لتنقيب  �لبحث  رحلة  في  �لهيثم  �بن  �صيرة  مع  �لغز�لي 
و�لعقائد، وطلب �لعلم �ليقيني، و�إن كان �بن �لهيثم قد وجد بغيته في 
علوم �لفل�صفة )�لمنطق، و�لطبيعيات، و�لريا�صيات، و�لإلهيات(، ووقف 
�لغز�لي منها موقفًا معار�صًا مت�صددً�. وقد �نتهى �بن �لهيثم من كتابة 
�أربعمائة و�صبعة ع�صر للهجرة )417ه�()27(، وبد�أ �لغز�لي  �صيرته عام 
فيغلب  للهجرة،  و�صبعين  �أربعمائة  بعد عام  �لفل�صفة  كتب  �طاعه على 

�لظن على �أنه �طلع على �صيرة �بن �لهيثم.
ولكن �صيرة �لغز�لي تميزت عن �ل�صير �لذ�تية �لروحية �ل�صابقة عليها 
و�حتو�ئها  و�لآر�ء،  �لمذ�هب  ومناق�صة  �لتفا�صيل،  وذكر  بال�صتيعاب، 
 - �لحيرة   - �ل�صك  كلها)  �ل�صردي  �ل�صكل  لهذ�  �لمكونة  �لعنا�صر  على 
�لبحث - �لرحلة - �لنتقال �لذهني و�لج�صدي - �لو�صول �إلى �ليقين(. 
�نح�صار  �إل��ى   - �لكتاب  بد�ية  منذ   - �لمتلقي  �نتباه  �لغز�لي  يوجه 
�لحديث في �لجانب �لروحي من �صيرته �لذ�تية، ويوؤطرها بمعالم زمنية، 
ومكانية، ومذهبية محددة ، فقد بد�أ رحلته �لروحية قبل بلوغه �لع�صرين 
�إليه )�ل�صوفية( في  �إلى �لعلم �ليقيني �لذي �طماأن  من عمره، وو�صل 
و�لعزلة،  �لخلوة،  �إليه  وحببت  )488ه�(،  عمره  من  و�لثاثين  �لثامنة 
و�لنقطاع للعبادة فترة طويلة)�أحد ع�صر عامًا(، و�صرع في كتابة �صيرته 
حينما �صارف على �لخم�صين. وبد�أ �لرحلة �لعلمية و�لروحية من بغد�د، 
ومكة،  و�لخليل،  و�لقد�س،  �ل�صام،  بباد  م��رورً�  ني�صايور،  في  وختمها 
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و�لمدينة، وز�ر م�صاجدها وبقاعها �لطاهرة في فترة عزلته و�نقطاعه 
وعلمية،  مذهبية  محطات  �أربع  على  �لروحية  رحلته  و��صتملت  للعبادة. 
في  �لأخ  �أيها  �صاألتني  فقد  بعد،  »�أم��ا  قائًا:  كتابه،  مقدمة  في  ذكرها 
�لدين �أن �أبث �إليك غاية �لعلوم و�أ�صر�رها، وغائلة �لمذ�هب و�أغو�رها، 
و�أحكي لك ما قا�صيته في ��صتخا�س �لحق من بين ��صطر�ب �لفرق، مع 
تباين �لم�صالك و�لطرق، وما ��صتجر�أت عليه من �لرتفاع من ح�صي�س 
وما  �لكام،  علم  �أول من  ��صتفدته  وما  �ل�صتب�صار،  �صعاع  �إلى  �لتقليد 
�لقا�صرين لدرك �لحق على تقليد  �لتعليم  �أهل  ثانيا من طرق  �جتويته 
�آخرً�  �رت�صيته  وما  �لتفل�صف،  �أهل  ثالثًا من طرق  �زدريته  وما  �لإم��ام، 
مع  ببغد�د  �لعلم  ن�صر  �صرفني عن  وما   )...( �لت�صوف  �أهل  من طرق 
كثرة �لطلبة، وما دعاني �إلى معاودته بني�صابور بعد طول �لمدة. فانتدبت 

لإجابتك �إلى طلبتك، بعد �لوقوف على �صدق رغبتك«)25(.
فالكتاب - كما تو�صح مقدمته - يدور حول تجربة �أبي حامد �لغز�لي 
�ل�صخ�صية في �لبحث عن �لحقيقة، وطلب �لعلم �ليقيني، ويذكر تفا�صيل 

رحلته �لروحية �ل�صاقة ذهنيًا وج�صديًا. 
�لخروج  ومحاولة  و�لحيرة،  بال�صك  �لروحية  �لغز�لي  رحلة  ب��د�أت 
�لعقلي،  �لق��ت��ن��اع  وط��ل��ب  �ل�صتب�صار،  �صعاع  �إل���ى  �لتقليد  رب��ق��ة  م��ن 
و�لطمئنان �لقلبي كما �صرح في كثير من �لمو��صع من كتابه �لمنقذ من 
�ل�صال)29(، وبد�أ بطلب علم �لكام، وطالع كتب �لمحققين من علماء 
�لكام، فح�صله وعقله، ولكنه لم يقتنع به، قائًا: »فلم يكن �لكام في 

حقي كافيًا، ول لد�ئي �لذي كنت �أ�صكوه �صافيًا)30(.
ثم �نتقل من علم �لكام �إلى كتب �لفل�صفة، يطالعها في �أوقات فر�غه 
من �لتدري�س للطاب ببغد�د، فقر�أها في �صنتين، وتفكر فيها وفهمها في 
�صنة، ولم يجدها مقنعة له، ول مطمئنة لقلبه، قائًا: »ثم �إني لما فرغت 
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�أن  يزيف منه، علمت  ما  وتزييف  وفهمه،  وتح�صيله  �لفل�صفة،  من علم 
ذلك �أي�صا غير و�ف بكمال �لغر�س«)31(.

�لذين  »�لباطنية«  كتب  �ليقيني من طريق  �لعلم  بعدها طلب  وحاول 
ي�صيعون بين �لنا�س معرفتهم بخفايا �لأمور، من جهة �لإمام �لمع�صوم 
�لقائم بالحق، و�طلع على كتبهم، وناق�س �آر�ءهم، وفند حججهم، قائا: 
»و�لمق�صود �أني قررت �صبههم �إلى �أق�صى �لإمكان، ثم �أظهرت ف�صادها 
بغاية �لبرهان. و�لحا�صل: �أنه ل حا�صل عند هوؤلء، ول طائل لكامهم... 

ولما خبرناهم نف�صنا �ليد منهم �أي�صًا«)32(.
ولما ��صتيقن �لغز�لي عدم كفاية �لعلوم و�لمذ�هب �ل�صابقة، �أقبل بهمة 
على طريق �ل�صوفية، و�طلع على كتبهم، و�تبع طريقتهم، و�آثر �لخلوة، 
و�صهو�تها،  �لدنيا  باأمور  �ل�صتغال  وترك  للعبادة،  و�لنقطاع  و�لعزلة، 
و�لإقبال على دو�عي �لآخرة، ور�أى �أخيرً� �أنه �نتهى �إلى غايته �لماأمولة، 
وو�صل �إلى �لعلم �ليقيني �لذي يقتنع به، ويطمئن �إليه قلبه، فقال: »علمت 
يقينا �أن �ل�صوفية هم �ل�صالكون لطريق �هلل خا�صة، و�أن �صيرتهم �أح�صن 
�ل�صير، وطريقهم �أ�صوب �لطرق، و�أخاقهم �أذكى �لأخاق... فاإن جميع 
حركاتهم و�صكناتهم - في ظاهرهم وباطنهم - مقتب�صة من نور م�صكاة 

�لنبوة، ولي�س ور�ء نور �لنبوة على وجه �لأر�س نور ي�صت�صاء يه«)33(.
ومع �إعجاب �لغز�لي بطريق �ل�صوفية، �إل �أنه �أكد مر�ر� تم�صكه باتباع 
�ل�صنة �لنبوية، وبر�ءته من كل ما يخالفها، و�عتر�س على بع�س �أخطاء 
�ل�صوفية، و�صطحاتهم في �لقول بالحلول، و�لتحاد، وتعطيل �ل�صريعة، 

و�ألف في ذلك كتابا �صماه »�لمق�صد �لأ�صنى«)34(.
ذكر �لغز�لي لمحات خاطفة حول جو�نب من حياته �لعائلية )�أهله، 
و�أطفاله، وحنينه �إلى وطنه( في فترة �إيثاره للخلوة، و�لنقطاع للعبادة، 
وذكرهم ياأتي ب�صورة �صلبية، لأنه كان يعدهم عبئا يثقل كاهله، وعو�ئق 
تقف في �صبيل تفرغه �لكامل للعبادة، فيقول: »ففارقت بغد�د، وفرقت 
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�لأطفال  وق��وت  �لكفاف،  ق��در  �إل  �أدخ��ر  ول��م  �ل��م��ال،  ك��ان معي من  ما 
�أن  بعد  �لوطن،  �إلى  �لأطفال  ودع��و�ت  �لهمم،  جذبتني  ثم  ترخ�صا... 
�أي�صا حر�صًا على  به  �لعزلة  فاآثرت  �إليه.  �لرجوع  �لخلق عن  �أبعد  كنت 
�لخلوة، وت�صفية �لقلب للذكر. وكانت حو�دث �لزمان، ومهمات �لعيال، 
و�صرور�ت �لمعي��صة تغ�بر في وجه �لمر�د، وت�ص�و�س �صف�و �لخلوة، وكان 

ل ي�صفو لي �لحال �إل في �أوقات متفرقة«)35(.
وبعد طول فترة عزلته، عزم على �لخروج منها، لن�صر علمه، وهد�ية 
يكون  قد  �أنه  فيه  وتو�صمهم  حوله،  ممن  و�إلحاح  د�خلي،  بد�فع  �لنا�س، 
�لأمر  ولة  من  و�أمر  �لخام�صة،  �لمائة  ر�أ�س  على  �لدين  لعلوم  �لمجدد 
ن�صر  في  نيته  ولكن  �ل�صحيح.  �لعلم  ون�صر  �لباطلة،  �لمذ�هب  لمحاربة 
�لعلم في �أخريات حياته تغيرت عنها في بد�ية حياته، فيقول في خاتمة 
كتابه: »و�أنا �أعلم �أني و�إن رجعت �إلى ن�صر �لعلم، فما رجعت؛ فاإن �لرجوع 
يكت�صب  به  �لذي  �لعلم  �أن�صر  �لزمان  وكنت في ذلك  كان،  ما  عود على 
�لجاه، و�أدعو �إليه بقولي وعملي، و�أنا �لآن �أعود �إلى ن�صر �لعلم �لذي به 
و�أنا  ذلك،  مني  �هلل  يعلم  و�أمنيتي،  ق�صدي  �لآن  هو  هذ�  �لجاه.  يترك 
�أبغي �أن �أ�صلح نف�صي وغيري، ول�صت �أدري �أ�أ�صل �إلى مر�دي �أم �أخترم 
�أنه ل حول ول قوة  يقين وم�صاهدة  �إيمان  �أوؤمن  ولكنني  دون غر�صي؟. 
�إل باهلل �لعلي �لعظيم، و�أني لم �أتحرك، ولكنه حركني، و�أني لم �أعمل، 
و�أن  غيري،  بي  ي�صلح  ثم  �أوًل،  ي�صلحني  �أن  فاأ�صاأله  ��صتعملني.  ولكنه 

يهديني �أول ، ثم يهدي«)36(.
�لمذهبية  �لق�صايا  بع�س  مناق�صة  في  ي�صتطرد  كان  �لغز�لي  �أن  ومع 
و�لتطويل،  �لإ�صهاب  في  لنف�صه  �لعنان  يترك  يكن  لم  �أنه  �إل  و�لعلمية، 
بالتف�صيل)37(،  �لمو�صوعات  تلك  تناق�س  �لتي  كتبه  �إل��ى  يحيل  وك��ان 
ناحية،  من  �ل�صخ�صية  تجربته  عر�س  وهو  كتابه،  من  للغر�س  تحقيقًا 

وتنويها بم�صيرته �لعلمية و�لتاأليفية من ناحية �أخرى. 
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ويت�صح وعي �لغز�لي بميثاق �ل�صيرة �لذ�تية �لذي يحتم �لندماج بين 
�لموؤلف �لو�قعي، و�ل�صارد، و�ل�صخ�صية �لرئي�صة، في عودته �لد�ئمة بعد 
كل ��صتطر�د للظهور ب�صوته �لخا�س ب�صمير �لمتكلم، وتاأكيده �أن تجربته 
�ل�صخ�صية في در��صة تلك �لمذ�هب و�لعلوم هي �لغر�س �لأ�صا�صي من 
وجهود  �لكام،  علم  من  للهدف  عر�صه  بعد   - مثًا   - فيقول  كتابه، 
�لعلماء فيه: »و�لغر�س �لآن حكاية حالي، ل �لإنكار على من ��صت�صفى به، 
فاإن �أدوية �ل�صفاء مختلفة �لد�ء، فكم من دو�ء ينتفع به عليل، وي�صت�صر 

به �آخر«)38(. 
تجربة  كل  بد�ية  في  وبخا�صة  �لكتاب،  في  �لمتكلم  �صمائر  وتكثر 
تجربته  في  زيادة ملحوظة  وز�د عددها  �أو علم جديد)39(،  مع مذهب 
�لد�خلية  �لم�صاعر  لنقل  �لفر�صة  �لد�خلي  �ل��ر�وي  و�أت��اح  �ل�صوفية، 
لل�صخ�صية �لرئي�صة في �صكل حو�ر نف�صي متعدد �لأبعاد، ي�صرد حيرتها، 
وترددها بين �صهو�ت �لدنيا وزخرفها، وبين �لخلوة و�لنقطاع للعبادة، 
�لعزم على  �أ�صمم  �لختيار،  بعد على مقام  »و�أنا  فيقول م�صور� ذلك: 
�لخروج من بغد�د... و�أقدم فيه رجا و�أوؤخر عنه �أخرى، ل ت�صدق لي 
رغبة في طلب �لآخرة بكرة، �إل ويحمل عليها جند �ل�صهوة حملة فيفترها 
ع�صية. ف�صارت �صهو�ت �لدنيا تجاذبني ب�صا�صلها �إلى �لمقام، ومنادي 
وبين  �لقليل،  �إل  �لعمر  من  يبق  فلم  �لرحيل،  �لرحيل  ينادي:  �لإيمان 
يديك �ل�صفر �لطويل، وجميع ما �أنت فيه من �لعلم و�لعمل رياء وتخييل، 
فاإن لم ت�صتعد �لآن لاآخرة فمتى ت�صتعد، و�إن لم تقطع �لآن هذه �لعائق 

فمتى تقطع؟.
فاإنها  تطاوعها،  �أن  �إي��اك  عار�صة،  هذه  ويقول:  �ل�صيطان  يعود  ثم 
�صريعة �لزو�ل، فاإن �أذعنت لها، وتركت هذ� �لجاه �لعري�س، �لخالي من 
�لتكدير  و�لتنغي�س، و�لأمر �لم�صلم �لعالي عند منازعة �لخ�صوم، ربما 

�لتفتت �إليه نف�صك، ول تتي�صر لك �لمعاودة.
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فلم �أزل �أتردد بين تجاذب �صهو�ت �لدنيا، ودو�عي �لآخرة قريبا من 
�صتة �أ�صهر، �أولها رجب �صنة ثمان وثمانين و�أربعمائة«)40(.

على  �لقائم  �لتحليلي  �لأ�صلوب  �صيرته  ل�صياغة  �لغز�لي  �ختار  وقد 
�لعر�س، و�لمناق�صة، و�لتحليل، وبخا�صة في �لمقاطع �لتي ت�صجل تجاربه 
�إليها قلبه،  مع �لمذ�هب و�لعلوم �لتي طلبها، ولم يقتنع بها، �أو يطمئن 
ف�صيطر على �ل�صيرة حو�ر عقلي يجمل وجهتين متقابلتين، تبد�أ وجهته 
�لأولى من كتب علم �لكام، و�لفل�صفة، وكتب �لباطنية �إلى عقل �لغز�لي، 
ثم ترتد �لوجهة �لثانية من عقله �إلى �لكتب مرة �أخرى، مناق�صًا، ومحلًا، 

ومعار�صًا. 
�لتي تعك�س تفاعًا بين  �لحو�رية  �لمو�قف  �لغز�لي من  وخلت �صيرة 
�صخ�صيات متو�فقة �أو مت�صادمة، وجاء معظم �لحو�ر في �ل�صيرة حو�ر 
�آر�ء وعقول، ولعل ذلك ر�جع �إلى �أن �لغز�لي در�س تلك �لمذ�هب و�لعلوم 
في  �صرح  كما  و�لأ�صاتذة،  �ل�صيوخ  على  يدر�صها  ولم  �لكتب،  خال  من 
مو��صع كثيرة، فلم تحدث له مو�جهات ومناق�صات مبا�صرة، �أو مو�قف 
و�إنما  �لمذ�هب،  تلك  تعتنق  متخيلة  �أو  حقيقية  �صخ�صيات  مع  حو�رية 
كانت �لمو�جهات و�لمناق�صات �لتحليلية و�لعقلية تحتدم بين �لآر�ء على 

�لورق في كتبه ور�صائله.
وقل ظهور �لأ�صلوب �لت�صويري �لذي ينقل �لم�صاهد بطريقة و�صفية 
�لد�خلية  و�لم�صاعر  �لأحا�صي�س  لت�صوير  �لمجال  يتيح  و  �صردية،  �أو 
تجربته  بد�يات  عن  حديثه  في  �إل  يظهر  ولم  �لمختلفة،  �لمو�قف  �إز�ء 
ودو�ع��ي  �لدنيا  �صهو�ت  بين  وتذبذبه  لحيرته،  وت�صويره  �ل�صوفية، 

�لآخرة، وعدم قدرته على �تخاذ قر�ر حا�صم.
و�صيطر �لأ�صلوب �لأدبي �لمتاأنق على معظم فقر�ت �لكتاب ومقاطعه، 
�إلى  �لكتاب  بد�ية  من  �لفو��صل  بين  �ل�صجع  بمر�عاة  �لغز�لي  و�هتم 
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بعد  حياته،  �أخريات  في  �صيرته  كتب  �أنه  �إلى  ر�جع  ذلك  ولعل  نهايته. 
من  طويلة  تاأليفية  خبرة  و�كت�صب  و�لثقافية،  �للغوية  �أدو�ته  �كتملت  �أن 

م�صيرته �لعلمية �لممتدة لأكثر من ثاثين عامًا.                              

- 3 -
حظيت �سيرة اأبي المظفر اأ�سامة بن منقذ ال�سيزري )488-584هـ( 
�لم�صت�صرقين  من  �لباحثين  من  كبير  باهتمام  كــتــابــه»االعــتــبــار«  فــي 
تاريخية،  لأ�صباب  �أوروبية)41(،  لغات  ع��دة  �إل��ى  وترجمت  و�ل��ع��رب، 
�لم�صادر  �أهم  من  »�لعتبار«  كتاب  ُيَعّد  �إذ  متنوعة.  و�أدبية  وح�صارية، 
من  كثيرً�  ر�صد  حيث  �ل�صرق،  في  �ل�صليبية  �لحروب  بتاريخ  �لمت�صلة 
�آثارها على �لجانبين في �لمجالت �لحربية، و�لح�صارية، و�لجتماعية، 
وذكر كثيرً� من تفا�صيل �لتعامات �لمبا�صرة بين �لم�صلمين و�ل�صليبيين 
�آخر.  تاريخي  في م�صدر  يوجد  ل  وبع�صها  و�لحرب،  �ل�صلم  �أوقات  في 
وقد �متدت حياة �أ�صامة بن منقذ �إلى ما بعد �لت�صعين من عمره، وطاف 
 - بغد�د   - م�صر   - فل�صطين   - �ل�صام  ب��اد   - )�صيزر  عديدة  بباد 
�أحد�ثًا كثيرة،  �ل�صليبية - ح�صن كيفا بديار بكر(، وعا�صر  �لإمار�ت 
�لذين  �لم�صاهير  من  جمهرة  ولقي  �صنعها،  في  ��صترك  �أو  �صهدها، 
تعامل معهم عن قرب )عماد �لدين زنكي - نور �لدين محمود - �صاح 
�لدين �لأيوبي - �لخليفة �لحافظ �لفاطمي- �لخليفة �لظافر �لفاطمي 
�أحد�ث  لأهم  �صيرته جامعة  فجاءت  �لفاطميين(،  �ل��وزر�ء  من  - عدد 
فترة �لحروب �ل�صليبية، ويعد كتابه )�لعتبار( »�لم�صدر �لوحيد لكثير 
من �لتف�صيات �لدقيقة لهذه �لفترة �لتي لم يتح لغيره �لوقوف عليها، 

وت�صجيلها«)42(.
�أهم  ي�صترجع  �أن  �لمديدة  حياته  �أخريات  في  منقذ  بن  �أ�صامة  ر�أى 
مر  �لتي  و�لأهو�ل  و�لمغامر�ت،  و�لرحات،  �لوقائع،  وي�صجل  �أحد�ثها، 
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و�لدرو�س  �لعظات  منها  ي�صتخل�س  بعده؛  ياأتي  لمن  عبرة  لتكون  بها، 
�لنافعة، ول�صيما في �أوقات �لمحن و�لأخطار، وتقلبات �لأيام و�لدهور، 
و��صطليت  �أخطارها،  مهول  و�لوقعات  �لم�صافات  من  »ح�صرت  فقال: 
�أن  �إلى  �صنة،  �بن خم�س ع�صرة  و�أنا  �لحرب  وبا�صرت  نارها،  �صعير  من 
بلغت مدى �لت�صعين، و�صرت من �لخو�لف خدين �لمنزل، وعن �لحروب 
تثنى  �أول من  �أن كنت  بعد  �أدعى لدفاع ملم،  �أعد لمهم، ول  بمعزل، ل 
عليه �لخنا�صر، و�أكبر �لعدد لدفع �لكبائر، �أول من يتقدم �ل�صنجقية عند 

حملة �لأ�صحاب، و�آخر جاذب عند �لجولة لحماية �لأعقاب«)43(.
لها ميزتين خدمتا  �لذ�تية ووفر  �بن منقذ في تدوين �صيرته  وتاأخر 
حياته  ق�صة  على  يتعرف  »�أن  للمتلقي  فاأتاح  �لأدب��ي:  و�لن�س  �لمتلقي، 
كاملة، و�أتاح لنف�صه �لفر�صة �لكافية للروؤية �لو��صحة، و��صتطاع �أن يرى 
�لحو�دث �لتي مرت به، و�لأ�صخا�س �لذين عرفهم - بعيدً� عن �نفعال 
�أحكاما  ي�صدر  �أن  فا�صتطاع  �لحقيقي،  بالحجم   - �لموقف  �أو  �للحظة 

�صادقة عادلة في معظم �لأحيان«)44(.
ويبدو �أن �صدق �أحكامه قد �هتز في بع�س �لمو�قف بتاأثير عدة عو�مل، 

منها:
وقد  �لذ�كرة،  ووهن  �لعمر،  تقادم  ب�صبب  �لحو�دث  بع�س  ن�صيانه   -  1
»وقد  كقوله:  كتابه،  من  مو��صع  ع��دة  في  �لن�صيان  بهذ�  �عترف 
و�لم�صافات  �لوقعات  �صاهدته من  وما  �لحرب،  �أحو�ل  من  ذكرت 
و�لأخطار ما ح�صرني ذكره، ولم ين�صنيه �لزمان ومره، فاإن �لعمر 
طال، ولزمت �لنفر�د و�لعتز�ل، و�لن�صيان مير�ث متقادم من �أبينا 

�آدم عليه �ل�صام«)45(.
2 - �صياغته لأحد�ث �صيرته في قالب ق�ص�صي م�صوق، جعلته ي�صتعين 
)فيليب  �لكتاب  دفع محقق  مما  �لمو�قف،  بع�س  في حبك  بخياله 
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حتي( �إلى �لقول: »هنا وهناك ي�صعر �لقارئ �أن �لر�وي قد ر�س �صيئا 
من �لبهار على �لق�صة؛ لتح�صينها، �أو مط �لو�قع قليا في �لحادث 

لإ�صباع د�عي �لغر�صية«)46(. 
�إيجابية  �لمتلقي من �صيرته ب�صورة  �أن يخرج  �لموؤلف على  3 - حر�س 
م�صرقة، فطوى ذكر �أخباره �لعاطفية، وكثيرً� من �أخباره مع �أولده 
في  �لمفاجئة  �لتحولت  من  ع��دد  �أ�صباب  يو�صح  ول��م  وزوج��ات��ه، 
�إلى دم�صق )...( ثم  حياته، كقوله مثًا: فاقت�صت �لحال م�صيري 
جرت �أ�صباب �أوجبت م�صيري �إلى م�صر«)47(، و�أخفي �أ�صباب تلك 
ن�صية  فر�غات  تاركا  للمتلقي،  يو�صحها  ولم  �لمفاجئة،  �لتنقات 

كثيرة، ي�صتطيع �لمتلقي تاأويلها بما �صاء، �صلبًا �أو �إيجابًا.    
ق�صم �أ�صامة بن منقذ كتابه �إلى ثاثة �أق�صام رئي�صة، عنونها ب�»ف�صول«، 
تدور  �لتي  و�لق�ص�س  و�لم�صاهد،  �لأح��د�ث،  كل ف�صل عددً� من  ي�صم 

حول مو�صوع �أ�صا�صي:
الف�سل االأول، وهو �أكبر �أق�صام �لكتاب حجمًا، ي�صرد فيه ق�صة حياته، 
ون�صاأته، وطرفًا من ذكرياته مع �أبيه، و�أعمامه، و�لمعارك �لتي خا�صها، 

و�لأحد�ث �لتي �صهدها، و�لمغامر�ت �لتي ��صترك فيها)48(.
و�لأحام،  بالروؤى،  تت�صل  طريفة  �أخبارً�  فيه  �أورد  الثاني،  الف�سل 

و�لعجائب، و�لخو�رق �لتي ر�آها، �أو �صمع بها من �لثقات)49(.
وم�صاهد�ته،  مغامر�ته،  عن  للحديث  خ�ص�صه  الثالث،  الف�سل 
وخبر�ته �ل�صخ�صية و�لمكت�صبة  في �ل�صيد و�لقن�س مع م�صاهير ع�صره، 
في باد متعددة، و�أزمنة مختلفة، وما يت�صل بذلك من ذكر خ�صائ�س 

�لجو�رح، و�ل�صو�ري، و�لجياد، و�أدو�ت �ل�صيد)50(.
يت�صم منهج �أ�صامة بن منقذ في �صيرته �لذ�تية بالميل �إلى �ل�صتطر�د، 
و�إهمال �لترتيب �لتاريخي لكثير من �لأحد�ث و�لق�ص�س �لتي يذكرها 
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كان  »و�إذ�  �صيف:  �صوقي  فيقول  �لباحثين،  بع�س  عليه  �أخ��ذه  ما  وهذ� 
هناك �صيء يوؤخذ على هذه �لمذكر�ت فهو �أنها لم تكتب ب�صكل منطقي 
من�صق على �لزمن وتطوره و�متد�ده، و�إنما كتبت في �صكل �أخبار من هنا 
وهناك. ومع ذلك، فاإنها تلم بحياته منذ �صباه، وحياة �أبيه وعمه، وكل 
وهي  وحروبه،  وتنقاته،  برحاته،  تلم  كما  ن�صاأته،  في  ببيئته  كان  ما 

ترجمة كاملة له ، ولكنها لم ترتب ترتيبا دقيقا«)51(.
ل�صياغة  �أ�صامة  �رت�صاه  �لذي  �ل�صردي  �لت�صكيل  في  �لمتاأمل  ولكن 
�صيرته، وهو ت�صكيل ق�ص�صي مبني على �لم�صاهد �لمتتابعة �لتي تجمع 
بين �ل�صرد و�لو�صف و�لحو�ر، يدرك �أن »ترتيب هذ� �لح�صد �لهائل من 
�لق�ص�س، و�لعبر �لتي خرج بها �أ�صامة من حياته، مما يتعذر، ومن يحاول 
�لقيام بهذه �لمهمة ي�صت�صعر مقد�ر �ل�صعوبة �لبالغة في و�صع نظام دقيق 
�لتي  و�لق�ص�س  و�لأخبار،  �لأحد�ث،  تلك  كل  ي�صرد خاله  �أن  ي�صتطيع 
�صاقها �أ�صامة، ولوجد �أن �لكتاب يفقد تلك �لوحدة �لع�صوية �لناجمة عن 
�ل�صتر�صال في �صرد �لمذكر�ت في �صورة ق�ص�س متعاقبة، تجمع بينها 

دو�عي �لمماثلة �أو �لمناق�صة«)52(. 
وقد غلب �بن منقذ - في �صيرته �لذ�تية - جانب �لمتعة و�لت�صويق على 
�لمتلقين،  �نتباه  له ذلك، فجذب  �لتاريخي، وقد تحقق  �لترتيب  جانب 
وحاز  كتابه �صهرة مدوية على �لم�صتوى �لعربي و�لدولي، دعت �إح�صان 
عبا�س لاإ�صادة بكتاب »�لعتبار«، و�لتنويه باأثره في �لمتلقي، قائًا: »ول 
�أعرف لهذ� �لكتاب �صريبًا في نوع �لمتعة �لتي ينقلها �إلى �لقارئ، وفي 

�لب�صاطة �لمتناهية �لتي يتلقاه بها«)53(.
ومرجع ذلك، �أن �أ�صامة بن منقذ قد وفر ل�صياغة �صيرته عددً� من 
و�صائل �لتما�صك �لن�صي �للفظية و�لدللية �لتي حققت لها قدرً� كبيرً� من 
�لوحدة �لع�صوية و�لمو�صوعية. فكل ف�صل من ف�صول »�لعتبار« ينتظمه 
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لنا �صورة و��صحة  لتعطي  تتكامل  مو�صوع رئي�س يدور حوله، و�لف�صول 
�لأح��د�ث  ي�صرد  �ل��ذي  �ل��ر�وي  مع  �لمندمجة  �لرئي�صة  �ل�صخ�صية  عن 
و�لوقائع، من خال �لح�صور �لمكثف ل�صمائر �لمتكلم في ف�صول �لن�س 
�لثاثة، وهما معًا )�لر�وي، و�ل�صخ�صية �لرئي�صة( يحيان �إلى �لموؤلف 
�لو�قعي )�أ�صامة بن منقذ( �صاحب �ل�صيرة، ومبدعها. وبذلك كان تحقق 
�لميثاق �ل�صخ�صي في �صيرة �بن منقذ عاما من عو�مل ظهور �لوحدة 

�لمو�صوعية فيها.
�أن  منقذ  ب��ن  �أ���ص��ام��ة  �صيرة  مقاطع  معظم  ف��ي  �ل���ر�وي  ع���ادة  وم��ن 
تاأييدها  �أو عبرة وعظة، ثم يبد�أ في  �أو ماحظة،  �أو حكمة،  ر�أيًا،  يذكر 
بمجموعة من �لق�ص�س و�لم�صاهد �لتي حدثت له، �أو ر�آها، �أو �صمع بها. 
من ذلك قوله: »ومن عجائب �لقلوب �أن �لإن�صان يخو�س �لغمر�ت، ويركب 
�لأخطار، ول يرتاع قلبه من ذلك، ويخاف مما ل يخاف منه �ل�صبيان ول 
�لن�صو�ن. ولقد ر�أيت عمي عز �لدين �أبا �لع�صاكر �صلطان - رحمه �هلل - 
وهو من �أ�صجع �أهله، له �لمو�قف �لم�صهورة ، و�لطعنات �لمذكورة، وهو 
�إذ� ر�أى �لفاأرة تغيرت �صورة وجهه، ولحقه كالزمع من نظرها، وقام من 
�لمو�صع �لذي ير�ها فيه. وكان في غلمانه رجل �صجاع معروف بال�صجاعة 
و�لإقد�م، ��صمه �صندوق ، يفزع من �لحية حتى يخرج من عقله... ور�أيت 
مملوكا لو�لدي - رحمه �هلل - يقال له لوؤلوؤ، وكان رجًا مقد�مًا... و�إذ� 
ر�أى في بيته حية خرج منهزما، وقال لمر�أته: دونك و�لحية. فتقوم �إليها 
تقتلها«)54(. و�أحيانا يرد ذكر �صخ�س، �أو حيو�ن في ق�صة من �لق�ص�س، 

فيتبعها بمجموعة من �لأحد�ث و�لق�ص�س �لتي تدور حوله)55(.
ويبني �لر�وي بع�س مقاطع �ل�صيرة، وق�ص�صها على �لثنائيات �لتقابلية، 
كقوله، بعد ذكر عدد من بطولته، وبطولت �أقاربه ومعارفه: »قد ذكرت 
ويورد  �لن�صاء«)57(،  �أفعال  من  �صيئًا  و�صاأذكر  �لرجال،  �أفعال  من  �صيئا 
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وجر�أتهن،  �لن�صاء،  بع�س  �صجاعة  تظهر  �لتي  �لق�ص�س  من  مجموعة 
�لأنفة،  �لكر�م  للن�صاء  ينكر  »وما  بقوله:  عليها  ويعلق   ، نخوتهن  و�صدة 

و�لنخوة، و�لإ�صابة في �لر�أي«)58(.         
»�لعتبار«  كتابه  ف��ي  منقذ  ب��ن  �أ�صامة  �ل�صاعر  �لأدي���ب  �صاغ  وق��د 
من  خال  ب�صيط  �أدبي  و�أ�صلوب  م�صوقة،  �صردية  بطريقة  �لذ�تية  �صيرته 
وبث  وم�صاهدها،  �ل�صيرة  �أج��ز�ء  معظم  في  �للفظية  و�ل�صنعة  �لتكلف 
�أروع  فيها �لمو�قف �لحو�رية �لناب�صة بالحيوية و�لتلقائية، فجاءت من 
�ل�صير �لذ�تية �لعربية، و�أكثرها �إمتاعًا، وت�صويقًا، و�إفادة. فهو ير�وح بين 
�ل�صرد، و�لو�صف، و�لحو�ر، ويوظف هذه �لأدو�ت بمهارة فائقة لخدمة 
�لبناء �لفني في �صيرته، وتكوين لوحات ق�ص�صية طريفة ومكثفة، تتاآزر 
�ل�صيرة كلها. كالق�صة  �لممتع على  �ل�صردي  �ل�صكل  بينها لإ�صفاء  فيما 
و�صربها  �صيزر،  لقلعة  �ل��روم  مهاجمة  عن  ذكرياته  من  �أورده��ا  �لتي 
»و�صربت  فيقول:  للهجرة،  وثاثين  و�ثنتين  خم�صمائة  �صنة  بالمنجنيق 
حجر �لمنجنيق رجًا من �أ�صحابنا ك�صرت رجله، فحملوه �إلى بين يدي 
عمي، وهو جال�س في دهليز �لح�صن، فقال: هاتو� �لمجبر. وكان ب�صيزر 
 ، رجله  يجبر  وجل�س  فح�صر  �لتجبير،  في  �صانع  يحيى،  له  يقال  رجل 
وهو في �صترة خارج �لح�صن، ف�صربت �لرجل �لمك�صور حجر في ر�أ�صه 

طيرته، فدخل �لمجبر �إلى �لدهليز، فقال عمي: ما �أ�صرع ما جبرته!
قال: يا مولي، جاءته حجر ثانية �أغنته عن �لتجبير«)58(.

ويهتم �أ�صامة باإبر�ز عن�صر �لمفارقة في كثير من �لق�ص�س، لإظهار 
و�إف�صاح  و�حدة،  وتيرة  �لأحو�ل على  دو�م  وعدم  �لأمور،  تقلبات  �صرعة 
�لمجال للتعبير عن �لم�صاعر و�لأحا�صي�س �لد�خلية، و�نتز�ع �لعتر�فات 
�لتي ل تظهر �إل في مو�قف �لتحولت �لدر�مية، كتلك �لق�صة �لتي ت�صور 

�نت�صاره و�نك�صاره في لقطتين متتاليتين:
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�لفر�صان  من  ثمانية  �لإفرنج  من  �إذ�  �لح�صن،  على  �أ�صرفنا  »فلما 
وقوف على �لطريق، وهي م�صرفة على �لميد�ن من �رتفاع ل ينزل منه 
�إل من تلك �لطريق، فقال لي جمعة )رفيقه(: قف حتى �أريك ما �أ�صنع 

فيهم.
قلت: ما هذ� �إن�صاف، بل نحمل عليهم �أنا و�أنت.

قال: �صر.
فحملنا عليهم، فهزمناهم، ورجعنا ونحن نرى �أنا قد فعلنا �صيئًا ما 

يقدر يفعله غيرنا، نحن �ثنان قد هزمنا ثمانية فر�صان من �لإفرنج.
قد  رويجل  �إل  ر�عنا  فما  �لح�صن،  ننظر  �ل�صرف  ذلك  على  فوقفنا 
ول  فرمانا،  ون�صاب،  قو�س  معه  �ل�صعب  �ل�صند  ذل��ك  من  علينا  طلع 
�صبيل لنا �إليه، فهزمنا. و�هلل ما �صدقنا نتخل�س منه وخيلنا �صالمة... 
و�ن�صرفنا وفي قلبي من ذلك �لر�جل �لذي هزمنا ح�صرة �لذي ما كان 
لنا �إليه �صبيل، وكيف هزمنا ر�جل و�حد، وقد هزمنا ثمانية فر�صان من 

�لإفرنج«)59(.
�لتي  �لق�ص�س  و�ل�صخرية على عدد كبير من  �لفكاهة  وت�صيطر روح 
�لتي تحدث فيها عن  �لأج��ز�ء  �أ�صامة في �صيرته، وبخا�صة في  �أورده��ا 
لقاء�ته بالإفرنج، وتجاربه معهم، وماحظاته عن عاد�تهم �لجتماعية، 
و�لطبية،  و�لعلمية  �لح�صارية  �لجو�نب  في  تخلفهم  ومدى  و�لق�صائية، 
فهو ي�صرد حكايات طريفة تفي�س �صخرية وتهكما عن مدى تخلفهم في 
�لطب، و�صعف نخوتهم، وقلة غيرتهم �لجن�صية، كقوله: »ولي�س عندهم 
يلقاه  �صيء من �لنخوة و�لغيرة، يكون �لرجل منهم يم�صي هو و�مر�أته، 
و�قف في  و�لزوج  ويتحدث معها،  بها،  ويعتزل  �لمر�أة،  ياأخذ  �آخر  رجل 

ناحية ينتظر فر�غها من �لحديث، فاإذ� طولت عليه خاها وم�صى.
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د�ر  في  �أنزل  نابل�س  �إلى  �إذ� جئت  كنت  �أني  �صاهدت من ذلك  ومما 
رجل يقال له معز، د�ره عمارة �لم�صلمين، لها طاقات تفتح �إلى �لطريق، 
�لخمر  يبيع  �إفرنجي  لرجل  د�ر  �لآخ���ر  �لطريق  جانب  م��ن  ويقابلها 
�أي  له:  �لفر��س، فقال  للتجار... فجاء يوما ووجد رجا مع �مر�أته في 

�صيء �أدخلك �إلى عند �مر�أتي؟
قال: كنت تعبان دخلت �أ�صتريح.
قال: فكيف دخلت �إلى فر��صي؟

قال: وجدت فر��صا مفرو�صا نمت فيه.
قال: و�لمر�أة نائمة معك؟

قال: �لفر��س لها، كنت �أقدر �أمنعها من فر��صها؟
قال: وحق ديني، �إن عدت فعلت كذ� تخا�صمت �أنا و�أنت.

فكان هذ� نكيره، ومبلغ غيرته)60(.
�لب�صيط  �لأ�صلوب  �صيرته  �صرد  في  منقذ  بن  �أ�صامة  وظ��ف  وهكذ� 
وبرع  وتلقائيتها،  �لمحكية في عفويتها  �للهجة  يقترب من  �لذي  �ل�صهل 
في توظيف عنا�صر �ل�صكل �لق�ص�صي من �صرد، وو�صف، وحو�ر، وحبكة، 
بين  و�لخ�صو�صية  �لتميز  �صديدة  )�لعتبار(  �لذ�تية  �صيرته  فجاءت 

�ل�صير �لذ�تية في تر�ثنا �لعربي.     

- 4 -
زيد  الأبي  و�سرقاً«  ورحلته غربا  بابن خلدون  »التعريف  كتاب  يعد 
مطوًل  �أنموذجًا  )732-808هـ(  خــلــدون  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن 
�لنمط  هذ�  نماذج  معظم  جاءت  فقد  �لعلمية،  �لذ�تية  لل�صيرة  وفريد� 
ملحقة  ترجمات  �أو  ق�صيرة،  ر�صائل  �صورة  في  عليه  �ل�صابقة  �ل�صيري 
بكتب �أ�صحابها، ك�صيرة حنين بن �إ�صحاق )ت 260ه�(، و�أبي بكر محمد 
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بن  وعلي  428ه�(،  )ت  �صينا  و�ب��ن   ،) 313ه�  )ت  �ل��ر�زي  زكريا  �ب��ن 
ر�صو�ن )ت 453ه�(، وعبد�للطيف �لبغد�دي)ت 629ه�()61(، وترجمة 
�أخبار  في  »�لإحاطة  كتابه  في  776ه�(  )ت  �لخطيب  بن  �لدين  ل�صان 
غرناطة«)62(. �أما �بن خلدون، فقد خ�ص�س ل�صيرته �لعلمية، وم�صيرته 

�ل�صيا�صية كتابًا مطوًل م�صتقًا، هو كتابه »�لتعريف«.
�صيرته  وكتابة  بنف�صه،  للتعريف  خلدون  لبن  �لأ�صا�صي  �لد�فع  كان 
�إليه  وجهها  �لتي  �لعلمية  �لتهامات  على  للرد  علميًا،  د�فعًا  �لذ�تية 
معا�صروه في م�صر ومن تبعهم من �لموؤرخين بالطعن في كفايته �لعلمية، 
زعمهم  في   - يوؤهله  ل  بما  و�للغوية  �لدينية  �لعلوم  من  مح�صوله  وقلة 
عن  للدفاع  خلدون  �بن  فانبرى  و�لدينية.  �لتعليمية  �لمنا�صب  لتولي   -
نف�صه، وتثبيت مكانته �لعلمية بر�صم �صورة مغايرة لما يروجه خ�صومه. 
»ولما كان �لميد�ن �لذي �ختاره �لخ�صوم هو �لأهلية �لعلمية، فاإنه من 
�لنقطة  هذه  حول  مركزً�  )�لتعريف(  �صاحب  دفاع  يكون  �أن  �لطبيعي 
�لهتمام  عن  نف�صه  عن  �لمد�فع  ي�صرف  �أن  �صاأنه  من  وهذ�  بالذ�ت. 
باأحو�له �لنف�صية، وتجاربه ومعاناته �لذ�تية. في حين �أطال �بن خلدون 
�إلى  �لإ�صارة  و�أ�صاتذته، وفي  باأ�صرته  �لتعريف  �لقول في  �لكام وف�صل 
�لكتب �لتي در�صها، و�لإجاز�ت �لتي ح�صل عليها، و�ل�صخ�صيات �لعلمية 
�صغلها  �لتي  و�لمنا�صب  عليها،  تعرف  �أو  بها  �حتك  �لتي  و�ل�صيا�صية 
�صو�ء؛ في �لميد�ن �ل�صيا�صي �أو �لعلمي �أو �لديني، و�لمهمات و�ل�صفار�ت 

و�لت�صالت �لتي قام بها في �لم�صرق و�لمغرب«)63(.
يحمل عنو�ن �لكتاب)�لتعريف( �إ�صارة و��صحة �إلى منحى �صير �لذ�تي 
�لذي ق�صد �إليه �صاحبه )�بن خلدون(، ورغبته في ت�ص�جيل م�صيرة حياته 
�لعلمية و�ل�صيا�صية �لتي تمخ�صت عن )رح�لته غربًا و�صرقًا(. وهو في كل 
ذلك يركز على كل ما يت�صل بذ�ته وحياته �ل�صخ�صية، ول ي�صتطرد في 
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ذكر تفا�صيل �لعالم �لخارجي ومعالمه �إل بالقدر �لذي يبرز �لدور �لذي 
لعبه في مجريات �لأحد�ث، ويوؤكد ذلك �لم�صت�صرق �لرو�صي »�إغناطيو�س 
ل�صيرة  �لأل��و�ن  �لمتعددة  �للوحة  هذه  »و�أم��ام  قائًا:  كر�ت�صكوف�صكي« 
حياته لم يكن غريبا �أن تحمل بع�س مخطوطات ترجمته ل�صيرة حياته 
و�صرقا(.  غربًا  خلدون  �بن  رحلته)رحلة  عنو�ن   )Autobiography(
وعلى �لرغم من هذ�، فاإن �لكتاب في �لحقيقة ل يمث�ل م�صنفًا جغر�فيًا 
من نمط �لرحلة �لمعروفة لنا جيدً�، بل هو ترجمة ل�صيرة حياته بقلمه 
لجميع  خلدون  �بن  يعر�س  وفيها  معنى،  من  �للفظ  هذ�  يحمل  ما  بكل 

تنقاته، و�لحو�دث �لتي مرت به«)64(.  
�لذي  �لكتاب  بد�يات  منذ  خلدون  �بن  ل�صيرة  �لعلمي  �لهدف  ويبرز 
يفتتحه بالحديث عن عر�قة ن�صبه �لمت�صل بال�صحابي �لجليل و�ئل بن 
حجر، و�أجد�ده �لذين دخلو� �إلى �لأندل�س، و��صتهرو� بالجمع بين �لريا�صة 
�ل�صلطانية و�لريا�صة �لعلمية)65(. وينتقل �إلى �لحديث عن ن�صاأته و�أ�صرته 
فيوجزه في �صطرين فقط، وي�صهب في �لحديث عن �لعلوم �لتي ح�صلها، 
و�لم�صايخ �لذين تلقى �لعلم على �أيديهم، ويذكر نبذ� عن حياتهم و�لعلوم 
فاإني  ن�صاأتي،  »�أما  فيقول:  �ل�صفحات،  ع�صر�ت  في  بها  ��صتهرو�  �لتي 
وربيت  و�صبعمائة،  وثاثين  �ثنتين  �صنة  رم�صان  غرة  في  بتون�س  ولدت 
�أيفعت، وقر�أت �لقر�آن �لعظيم  �أن  �إلى  في حجر و�لدي - رحمه �هلل - 
على �لأ�صتاذ �لمكتب �أبي عبد �هلل محمد بن �صعد بن بر�ل �لأن�صاري، 
بلن�صية  م�صيخة  �أخذ عن  بلن�صية،  �أعمال  من  �لأندل�س  �أ�صله من جالية 

و�أعمالها، وكان �إماما في �لقر�ء�ت ل يلحق �صاأوه...«)66(.       
�إبر�ز  على  خلدون  �بن  حر�س  يبدو  نهايتها  �إلى  �ل�صيرة  بد�ية  ومنذ 
هدفها �لعلمي مهما تد�خلت �لأحد�ث، وت�صعبت �ل�صتطر�د�ت، و�لتذكير 
�لد�ئم بحر�صه على طلب �لعلم، ولقاء م�صاهير �لعلماء و�لإفادة منهم، 
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فيقول: »لم �أزل منذ ن�صاأت، وناهزت مكبا على تح�صيل �لعلم، حري�صا 
كان  �أن  �إلى  وحلقاته،  �لعلم  درو���س  بين  متنقا  �لف�صائل،  �قتناء  على 
وجميع  و�ل�صدور،  بالأعيان،  وذهب  749ه�(،  �لجارف)�صنة  �لطاعون 
�لم�صيخة، وهلك �أبو�ي رحمها �هلل )...( وعكفت على �لنظر، و�لقر�ءة، 
ولقاء �لم�صيخة من �أهل �لمغرب، ومن �أهل �لأندل�س �لو�فدين في غر�س 
�أهل  من  و�آخرين  �لبغية...  على  منهم  �لإف��ادة  من  وح�صلت  �ل�صفارة؛ 
�لمغرب و�لأندل�س، كلهم لقيت وذ�كرت و�أفدت منه، و�أجازني بالإجازة 
�لعامة )...( فعمدت �إلى رباط �ل�صيخ �لولي �أبي مدين، ونزلت بجو�ره 
موؤثر� للتخلي و�لنقطاع للعلم لو تركت له )...( و�أما �أنا، فكنت مقيما 
بفا�س، في ظل �لدولة وعنايتها عاكفا على قر�ءة �لعلم وتدري�صه )...(
ولحقت باأحياء �أولد عريف، فتلقوني بالتحفي و�لكر�مة، و�أنزلوني باأهلي 
في قلعة �بن �صامة، فاأقمت بها �أربعة �أعو�م، متخليا عن �ل�صو�غل كلها، 
مقيم  و�أنا  بالعبر(،  �لم�صمى  )تاريخه  �لكتاب  هذ�  تاأليف  في  و�صرعت 
�إليه  �لذي �هتديت  �لغريب  �لنحو  �لمقدمة منه على ذلك  و�أكملت  بها، 
في تلك �لخلوة، ف�صالت فيها �صاآبيب �لكام و�لمعاني على �لفكر، حتى 
�لكتب  �إلى مطالعة  وت�صوفت   )...( نتائجها  وتاألفت  زبدتها،  �متخ�صت 
و�لدو�وين �لتي ل توجد �إل بالأم�صار، بعد �أن �أمليت �لكثير من حفظي، 
�لجامع  �إم��ام  على  يعكفون  وكانو�   )...( و�لت�صحيح  �لتنقيح  و�أردت 
و�صيخ �لفتيا محمد بن عرفة، وكانت في قلبه نكتة من �لغيرة من لدن 
تفوقي  يظهر  كان  ما  فكثيرً�  �ل�صيوخ،  بمجال�س  �لمربى  في  �جتماعنا 
عليه، و�إن كان �أ�صن مني، فا�صودت تلك �لنكتة في قلبه، ولم تفارقه. ولما 
�أ�صحابه و�صو�هم؛ يطلبون  �نثال علي طلبة �لعلم من  �إلى تون�س  قدمت 
�لإفادة و�ل�صتغال، و�أ�صعفتهم بذلك، فعظم عليه )...( وكان مما يغرون 
�ل�صعر  �أهملت  قد  كنت  فاإني  �متد�حه،  عن  قعودي  علي  �ل�صلطان  به 
�لبحر،  وركبت  فودعتهم،   )...( فقط  للعلم  وتفرغت  جملة،  و�نتحاله 
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وتفرغت لتجديد ما كان عندي من �آثار �لعلم )...( ولما دخلتها، �أقمت 
�لب�صاعة،  قلة  مع  �لإف��ادة  يلتم�صون  بها،  �لعلم  و�نثال علي طلبة  �أياما، 
ولم يو�صعوني عذر�، فجل�صت للتدري�س بالجامع �لأزهر منها...ثم هلك 
بن  �لدين  �لقمحية بم�صر، من وقف �صاح  بمدر�صة  �لمدر�صين  بع�س 
�أيوب، فولني تدري�صها مكانه )...( فلما عزل هذ� �لقا�صي �لمالكي �صنة 
�صت وثمانين، �خت�صني �ل�صلطان بهذه �لولية، تاأهيا لمكاني، وتنويها 
ر�صاه  وظل  نعمته،  مر�عي  من  فيه  ر�تعا  كنت  فيما  ورتعت  بذكري... 
وعنايته، عاكفا على تدري�س علم، �أو قر�ءة كتاب، �أو �إعمال قلم في تدوين 
�أو تاأليف... ولزمت ك�صر �لبيت ممتعا بالعافية، لب�صا برد �لعزلة، عاكفا 
على قر�ءة �لعلم وتدري�صه، لهذ� �لعهد فاتح �صبع وت�صعين )...( وغرق 
�لأ�صف،  فعظم  و�لمولود؛  �لموجود  وذهب  فيه،  وما  فيه،  بمن  �لمركب 
و�أر�حني، وفرغت  �لوظيفة  �ل�صلطان من هذه  و�أعفاني  �لفكر،  و�ختلط 
من  حالي  على  وم�صيت  وتاأليفا...  تدري�صا  بالعلم  �ل�صتغال  من  ل�صاأني 
�لنقبا�س، و�لتدري�س، و�لتاأليف )...( ما زلت منذ �لعزل عن �لق�صاء 
�لأول �صنة �صبع وثمانين، مكبا على �ل�صتغال بالعلم تاأليفًا وتدري�صًا )...(
�لتن�صي، وكنت  �بن  �لدين  �إذ ذ�ك نا�صر  �لمالكية  و�تفقت وفاة قا�صي 
مقيما بالفيوم ل�صم زرعي هنالك، فبحث عني، وقلدني وظيفة �لق�صاء 
�ل�صنن  على  فجريت  وثمانمائة،  �إح��دى  �صنة  من  رم�صان  منت�صف  في 

�لمعروف مني، من �لقيام بما يجب للوظيفة �صرعا وعادة...«)67(.
على  خلدون  �بن  حر�س  �ل�صابقة  �لمتو�لية  �لقتبا�صات  من  نلم�س 
ر�صم �صورة م�صرقة، تزينها �صخ�صيته �لحري�صة على �ل�صتغال بالعلم 
طلبا، وتدري�صا، وتاأليفا في �أطو�ر حياته وتقلباتها �لمختلفة، وتثبيت تلك 
�ل�صورة �لم�صرقة في ذهن �لمتلقي، بكثرة ترديد مفرد�تها وتف�صياتها 

في �صيرته من بد�يتها �إلى نهايتها.          
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�إبر�ز كفايته �لعلمية على �لجو�نب  وقد جار حر�س �بن خلدون على 
�لذ�تية في �صيرته، فلم يف�صل �لحديث عن جو�نب �صخ�صيته �لنف�صية، 
�أو �لعاطفية، ولم ي�صهب في �لحديث عن و�لديه و�إخوته، و�أهله و�أولده، 
في  �لمتلقي  نهم  ت�صبع  ل  خاطفة  �إ���ص��ار�ت  في  عنهم  �لحديث  وج��اء 
�لتعرف على تفا�صيل حياة �بن خلدون �ل�صخ�صية. وقد �أ�صار �إلى ذلك 
معظم �لباحثين �لذين تناولو� حياة �بن خلدون وجهوده �لعلمية، فيقول 
تربيته  عن  �صيئا  ترجمته  في  لنا  خلدون(  )�ب��ن  يقل  »لم  ح�صين:  طه 
�لحقيقية، بل �لتزم �ل�صمت �لتام �إز�ء حد�ثته وحياته �لعائلية. على �أنه 
عني بالإفا�صة في تعلمه، وفي �لكتب �لتي در�صها في مختلف �لعلوم �لتي 

كانت تدر�س في تون�س«)68(.
ويمكننا تلم�س م�صار حياته �لعائلية من خال �لإ�صار�ت �لخاطفة �لتي 
وحققو�  بالأندل�س،  �أ�صبيلية  في  �أ�صافه  ��صتقر  فقد  �صيرته،  في  وردت 
بعد  �لعربي  �لمغرب  �إل��ى  نزحو�  ثم  مرموقة،  و�صيا�صية  علمية  مكانة 
�لعلم  طريق  محمد  و�لده  و�آثر  تون�س،  في  و��صتقرو�  �لأندل�س،  �صقوط 
هو  وهلك  وفنونه،  بال�صعر  ب�صر  وله  �لعربية،  علوم  في  وبرع  و�لزهد، 

وزوجته)و�لدة �بن خلدون( في �لطاعون �لجارف �صنة 749ه�)69(.
وكان �بن خلدون �أو�صط �إخوته. �آثر �أخوه �لكبير محمد طريق �لعلم، 
ولم ينخرط في �صلك �ل�صيا�صة، وقد توفي قبل �بن خلدون. و�قتفى �أخوه 
�لأ�صغر يحيى طريقه �ل�صيا�صي، وتولى عدة منا�صب لعدد من �صاطين 

�لمغرب)70(.
وتفا�صيل  �أولده،  �أ�صماء  بذكر  �صيرته  قر�ء  على  خلدون  �بن  و�صن 
عائلته  تاأثرت  وقد  �لعموم.  �صبيل  على  دومًا  ويذكرهم  �لعائلية،  حياته 
بتقلبات حياته، فنعمو� معه بحياة �لعز و�لرخاء في فتر�ت عزه وتوليه 
�لمنا�صب �لقيادية، وعانو� من �لت�صييق و�لإرهاق �لمادي و�لمعنوي في 
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فتر�ت �صجنه، �أو فر�ره، و�صارو� �أدو�ت بيد �ل�صاطين لل�صغط على �بن 
خلدون، حينما يغ�صبون عليه، �أو يتوج�صون منه غدرً�. ولما �أو�صك �أمل 
�بن خلدون في �جتماع �صمله باأ�صرته في م�صر �أن يتحقق بعد توليه ق�صاء 
�لعبا�س �لحف�صي �صلطان تون�س،  �أبو  �ل�صلطان  �إليه  و�أر�صلهم  �لمالكية، 
تبدد �أمله، وعظم م�صابه بغرق �ل�صفينة �لتي كانت تقلهم »وو�فق ذلك 
م�صابي بالأهل و�لولد، و�صلو� من �لمغرب في �ل�صفين، فاأ�صابها قا�صف 
�لموجود و�ل�صكن و�لمولود، فعظم �لم�صاب  �لريح فغرقت، وذهب  من 
و�لجزع، ورجح �لزهد، و�عتزمت على �لخروج من �لمن�صب«)71(.              

في  و�ل�صيا�صي  �لمهني  �لجانب  عن  �لحديث  خلدون  �بن  وفى  وقد 
حياته، ليكمل �ل�صورة �لإيجابية �لتي يريد تر�صيخها في ذهن �لمتلقي، 
�أبي عنان، وهو في �لثالثة و�لع�صرين  منذ بد�ية توليه �لكتابة لل�صلطان 
من عمره، وتدرجه في �لمنا�صب حتى و�صوله �إلى من�صب �لحجابة)وهي 
�أرفع �لمنا�صب بالمغرب( لل�صلطان �أبي عبد �هلل في بجاية �صنة 766ه�، 
وهو في  �لثانية و�لثاثين، وقاد �لجيو�س، وخا�س �لمعارك لتعزيز مكانته 
ومن�صبه، وي�صرد ذلك مفتخر�: »فخرجت بنف�صي �إلى قبائل �لبربر بجبال 
و��صتبحت  �صنين، فدخلت بادهم،  �لمغارم منذ  �لمتمنعين من  بجاية 
�لجباية،  منهم  ��صتوفيت  حتى  �لطاعة،  على  رهنهم  و�أخ��ذت  حماهم، 
�صنة  �ل�صفارة  بنجاح مهمة  وتولى  و�إعانة«)72(،  لنا في ذلك مدد  وكان 
765ه� بين �صلطان غرناطة وبين ملك ق�صتالة  لعقد �ل�صلح بينهما، وفي 

787ه�  م�صر تولى من�صب قا�صي ق�صاة �لمالكية عدة مر�ت منذ �صنة 
حتى �صنة 807ه�، و�صجل تفا�صيل لقائه �لم�صهور بقائد �لتتار تيمور لنك 
�صنة 803ه�، ونوه �لموؤرخون باخت�صا�س �بن خلدون بهذ� �للقاء، ونقلو� 

عنه ما جرى فيه)73(.
و�ل�صتقر�ر،  �لرخاء  حال  على  �ل�صيا�صية  خلدون  �بن  حياة  تدم  ولم 
في  بحياته  ت��ودي  ك��ادت  �لتي  و�لأخطار  �لمحن  من  كثير�  عانى  ولكنه 
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في  وظل  758ه�،  �صنة  عنان  �أب��و  �ل�صلطان  حب�صه  فقد  �لأحيان،  بع�س 
�صجنه عامين، حتى مات �ل�صلطان، فاأطلق وزيره �لح�صن بن عمر �صر�ح 
�أكثر من  �أهله  �إلى فر�ق  �ل�صعبة  �لظروف  �بن خلدون)74(، و��صطرته 
مجموعة  بو��صطة  للقتل  يتعر�س  وكاد  كثيرة،  باد  بين  و�لتنقل  مرة، 
من قطاع �لطريق في �لمغرب �لأق�صى �صنة 774ه�، وي�صرد ذلك قائًا: 
دبدو،  جبل  �إلى  خيولهم  على  منا  نجا  من  فنجا  هنالك،  »فاعتر�صونا 
و�نتهبو� جميع ما كان معنا، و�أرجلو� �لكثير من �لفر�صان وكنت فيهم، 
�لعمر�ن،  �إل��ى  خل�صت  �أن  �إل��ى  عاريا  �صاحيا  قفره،  في  يومين  وبقيت 
ولحقت باأ�صحابي بجبل دبدو، ووقع في خال ذلك من �لألطاف ما ل 

يعبر عنه، ول ي�صع �لوفاء ب�صكره«)75(.
وم�صيرة  �لمتعددة،  رحاته  من  و��صعة  خبرة  خلدون  �بن  و�كت�صب 
حياته �ل�صيا�صية �لحافلة، و�نعك�صت تلك �لخبرة في موؤلفاته �لتاريخية، 

ونظرياته في �لعمر�ن وعلم �لجتماع،
�لثقافية  ملكاته  �إب���ر�ز  م��ن  �إليها  ��صتدعي  �لتي  �لمهن  »ومكنته 
و�لذهنية في تدبير �لأمور، ومعرفة دو�ليب �لحكم ود�صائ�صه ومناور�ته، 
عديدة،  بم�صاع  و�ل�صطاع  �لعمومي،  �ل�صاأن  في  لاإ�صهام  حنكته  كما 
مبرز�،  عالما  كان  �أنه  وبما  ومرونة.  بهدوء  �لع�صيبة  �لأم��ور  ومعالجة 
فقد تناف�س �أهل �لدولة في ��صتقطابه لاإفادة من معارفه، و��صت�صارته 
ي�صعف جلهم  �لرمزي  ر�أ�صماله  كان  ما  وبقدر  و�لدنيا.  �لدين  �أمور  في 
على تذليل م�صاعبهم، وحل م�صاكلهم عند �لقت�صاء، فهو كان يخيف 

بع�صهم، �حتر��صًا من �أن ت�صتثمره جهات مناوئة«)76(.
�أثرت �لنزعة �لتاأريخية عند �بن خلدون على �لمنهج �لذي �تبعه في 
و�لتثبت من �صدق  �لتوثيق،  عليها جانب  فغلب  �لذ�تية،  �صيرته  �صياغة 
ومحددة  مرتبة،  �لتو�ريخ  ذكر  على  يحر�س  فهو  �لمذكورة،  �لأح��د�ث 
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بال�صهر و�ل�صنة في معظم مقاطع �ل�صيرة، ويرفقها بالوثائق �لتي تدعمها 
�لر�صمية  �لمخاطبات   - �لخطب   - �ل�صعرية  �لق�صائد   - )�لر�صائل 
-�لوقائع �لتاريخية()77(. ومع �أن بع�س هذه �لوثائق �لمرفقة)�لر�صائل( 
�أخذت حيزً� كبيرً� من �لكتاب، و�أثرت على تتابع �لأحد�ث وتر�بطها في 
بع�س �لأحيان، �إل �أن �بن خلدون كان يوظفها بمهارة في خدمة غر�صه، 
�أنها تك�صف جو�نب من  �أخباره و�أحو�له، فهو يقول بعد ذكر  �إلى  وينبه 
ر�صائل مطولة متبادلة بينه وبين ل�صان �لدين بن �لخطيب: »و�إنما طولت 
بذكر هذه �لمخاطبات، و�إن كانت فيما يظهر خارجة عن غر�س �لكتاب، 
من  منها  ذل��ك  في�صتوفي  حالي،  و�صرح  �أخ��ب��اري،  من  كثيرً�  فيها  لأن 
يت�صوف �إليه من �لمطالعين للكتاب«)78(. فهو مهما �بتعد - ظاهريًا - 
عن �أحد�ث �صيرته �لمتتابعة، يعود �صريعًا �إلى مجريات �لأحد�ث، موجها 

وثائقه لخدمتها.
فجاء  لل�صيرة،  �صياغته  �أ�صلوب  على  �أي�صًا  �لتاأريخية  �لنزعة  و�أثرت 
�ل�صرد مهيمنًا على ت�صكيلها من بد�يتها �إلى نهايتها، ولكنه يختلف عن 
�بن  لوعي  نتيجة  �لغائب؛  �صمير  ب�صيغة  يكون  �لذي  �لتاريخي  �ل�صرد 
خلدون بما يقت�صيه �لحديث عن �لذ�ت من ��صتخد�م  �صمير �لمتكلم، 

فكان وعيه بميثاق �ل�صيرة �لذ�تية حا�صرً� د�ئمًا.
وغاب �لحو�ر عن معظم م�صاهد �صيرته، ولم يظهر �إل في حكايته عن 
لقاء�ته بالأمير تمرلنك )تيمور لنك(، وقد غلب �لحو�ر عليها، لختاف 
�بن  فو�صف  بينهما،  �لكام  نقل  في  �لمترجمين  وتدخل  بينهما،  �للغة 

خلدون �أحد�ث �للقاء كما جرت في �لو�قع)79(.
و�صاغ �بن خلدون �صيرته باأ�صلوب ر�صين جزل مر�صل، �بتعد به عن 
�لعامي  �إل��ى  به  ينحدر  ولم  ع�صره،  في  �صاعت  �لتي  �للفظية  �ل�صنعة 
�لمبتذل، فكان �أ�صلوبه - كما �صرح في كتابه - م�صتغربًا بين �أهل �صناعة 
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�لأدب في ع�صره)80(. ولكنه �أتاح له حرية كبيرة في �لحديث عن ذ�ته، 
ز�رها،  �لتي  �لباد  مختلف  في  ورحاته  وم�صاهد�ته  حياته،  وتقلبات 
و�أتاح له �أي�صا مخاطبة جمهور و��صع من �لقر�ء، فهمو� �أ�صلوبه دون عناء 
وم�صقة، فحقق بذلك هدفه �لرئي�س، وهو تح�صين �صورته في �لأذهان، 

و�صرفها عما يروجه خ�صومه.

- 5 -
)Narratology(؛  �ل�����ص��ردي��ات  علم  �إل���ى  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�صيرة  تنتمي   
 Narrative( لحتو�ئها على مكونات �صردية تحقق لها �لكفاءة �ل�صردية
�ل�صرود  �إنتاج  على  �لقدرة  �إل��ى  ي�صير  م�صطلح  وهو   ،)competence

)�لحكايات( وفهمها)81(.
ومن �أهد�ف علم �ل�صرديات �أن ي�صعى �إلى و�صف خ�صائ�س �لكفاءة 

�ل�صردية من خال تحليل مكونات �لن�س �ل�صردي، وبيان خ�صائ�صها.
�أ�صا�صيًا  مكونًا   )Tense( �لزمن  عد  على  �ل�صرديات  نقاد  �تفق  وقد 
من مكونات �لن�س �ل�صردي، له وجود مو�صوعي ملمو�س كوجود �لن�س 
ذ�ته، وهو مازم له، بحيث ل يمكن تخيل �ل�صرد بدونه، لأن �لأحد�ث 
وتحديد  دللتها،  تو�صيح  في  �لزمن  يدخل  �ل�صرد  عليها  ي�صتمل  �لتي 

م�صار�تها. 
بين  �لقائمة  �لزمنية  �لعاقات  �ل�صردي من مجموعة  �لزمن  يت�صكل 
�لمو�قف و�لأحد�ث �لمروية )�لمبنى �لحكائي(، وكيفية �صردها)�لمتن 
�لترتيب  ت�صمل  وهي  و�صردها.  وقعت  �لتي  �لق�صة  بين  �أو  �لحكائي(؛ 
�أو   ،)Speed( ل�صرد و�صرعته� و�إيقاع   ،)Order( لأحد�ث� بين  �لزمني 
وقوع  زمن  بين  �لفا�صلة  و�لم�صافة   ،)Duration( بالديمومة  ي�صمى  ما 

.)Distance( )82(»لأحد�ث وبين زمن رو�يتها�
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)�لحكاية(  �لأح��د�ث  بين  �لعاقات  ب�صبط  �لزمني  �لترتيب  يهتم 
رو�ية  وبين  �لحكائي،  بالمتن  يعرف  ما  وهو  وقوعها،  زمن  تتابعها  في 
بالمبنى �لحكائي. ويمكن  �ل�صردي، وهو ما يعرف  �لن�س  �لأحد�ث في 
ح�صر �لعاقات بين �لمتن �لحكائي و�لمبنى �لحكائي في ثاثة �أن�صاق :

1 - ن�سق التوازن المثالي:
فيه يتو�زى زمن كتابة �لأحد�ث في �لن�س �ل�صردي مع زمن وقوعها، 
�لورق في �صكل خطوط متو�لية  تتتابع �لجمل على  فتتابُع �لأحد�ث كما 

ملتحمة، وي�صمى �لن�صق �لزمني �ل�صاعد. 
2 - ن�سق القلب:

�لو�قع،  في  وقوعها  عك�س  �ل�صردي  �لن�س  في  �لأح��د�ث  تكتب  فيه 
�لأح���د�ث،  بد�ية  �إل��ى  هابط  تدريجي  رج��وع  في  نهايتها  من  فتعر�س 

وي�صمى �لن�صق �لزمني �لهابط.
3 - ن�سق الزمن المتقطع:

فيه يبد�أ �ل�صرد من نقطة معينة يختارها �لموؤلف من و�صط �لأحد�ث 
�لمحكية، وتت�صعب بعدها م�صار�ته و�تجاهاته �لزمنية �صعودً�، وهبوطًا، 

وتوقفا، ويمكن ت�صميته بالن�صق �لزمني �لمتوتر)83(.  
�لزمن  ت�صكيل  �أن  لحظنا  �لتر�ثية،  �لذ�تية  �ل�صيرة  في  نظرنا  و�إذ� 
فيها يختلف باختاف نمطها وت�صكيلها �ل�صياغي، فالزمن في �ل�صيرة 
�لذ�تية �لروحية )ككتاب �لمنقذ من �ل�صال( يكون مبهما وغير محدد 
�أبعاده  تو�صح  �لتي  �لإ�صارية  �لزمنية  �لمحدد�ت  وتقل  ملحوظ،  ب�صكل 
ذهني  زمني  حيز  في  مقاطعه  معظم  في  �لن�س  ويتحرك  وت�صكياته، 
ولكن  �لخارجية.  �لو�قعية  �لزمن  م�صيرة  عن  يختلف  د�خلي،  نف�صي  �أو 
�لزمني  �لن�صق  �لروحية  �لذ�تية  �ل�صيرة  في  �لزمن  ت�صكيل  على  يغلب 
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بد�ية  من  وقوعها،  ح�صب  ت�صاعديا  �لأح��د�ث  تتو�لى  حيث  �ل�صاعد، 
�إلى �لعلم �ليقيني �لذي  �لرحلة �لروحية ل�صاحب �ل�صيرة حتى و�صوله 
�لمتلقي  �أن  �إل  �لن�س،  في  �لزمنية  �لمحدد�ت  قلة  ومع  �إليه.  �طماأن 
يمكنه ر�صد تتابع �لأحد�ث من خال �لوقوف على �لمحطات �لعقائدية، 
�أو �لمذهبية، �أو �لعلمية �لتي مر بها �صاحب �ل�صيرة في رحلته �لروحية.

وي�صيطر �لن�صق �لزمني �لمتقطع )�لمتوتر(على معظم �ل�صير �لذ�تية 
�ل�صيا�صية )ككتاب �لعتبار(، حيث يختار �صاحب �ل�صيرة نقطة زمنية 
�لأحد�ث  تتو�لى  ثم  حياته،  و�أحد�ث  ذكرياته  �صرد  منها  يبد�أ  محددة، 
و�لم�صاهد و�لق�ص�س من �صريط ذكرياته، �صعودً� وهبوطًا دون ترتيب 
�لزمنية  �لمفارقات  تكثر  ولذلك  �لزمني،  �تجاهه  في  محدد  متتابع 
)�ل�صترجاع و�ل�صتباق( في هذ� �لنمط من �ل�صير كما �صنو�صح لحقًا.

ويندرج �لت�صكيل �لزمني في �ل�صيرة �لذ�تية �لعلمية )ككتاب �لتعريف 
بابن خلدون( �صمن �لن�صق �لزمني �ل�صاعد، حيث ياأتي ترتيب �لأحد�ث 
متو�فقا مع زمن وقوعها، ومتدرجًا من نقطة زمنية محددة، تكون-في 
�لغالب - هي ن�صاأة �صاحب �ل�صيرة وبد�ية حياته، وتتو�لى �لأحد�ث في 
و�لتاأليفية،  �لعلمية،  م�صيرته  ينتظم  �لمعالم،  محدد  �أفقى  زمني  خط 
فيها  �صجل  �لتي  �لنهائية  �لزمنية  �لنقطة  �إل��ى  ي�صل  حتى  و�لمهنية، 

�صيرته �لذ�تية.     
في  �لذ�تية  �ل�صيرة  في  �لزمني  �لت�صكيل  تفا�صيل  در��صة  ويمكننا 
)�لترتيب  �لزمنية  �لعاقات  مفرد�ت  تحليل  خال  من  �لعربي  �لتر�ث 
- �ل�صرعة - �لم�صافة(، وبيان تجلياتها في �ل�صير �لذ�تية �لتي �ختارها 

�لباحث؛ لتمثل �أنماط �ل�صيرة �لذ�تية �لتر�ثية.
الترتيب الزمني:

يعنى �لترتيب �لزمني في �لن�س �ل�صردي )Order( بدر��صة �لتت�ابع 
ور�صد  و�لم�صتقبل(،  و�لما�صي،  )�لحا�صر،  �ل�ص�رد  �أزم�نة  بين  �لخطي 
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وق��وع  زم��ن  بين  �لت�صادم  خ��ال  م��ن  تبرز  �لتي  �لزمنية  �لمفارقات 
�لدر��صات  في  يعرف  فيما  وتدوينها،  رو�يتها  زم��ن  وبين  �لأح���د�ث، 

�ل�صردية بال�صترجاع، و�ل�صتباق.

:)Analepsis( )1 - اال�سترجاع )اال�ستذكار
هو توقف �لر�وي عند نقطة زمنية معينة في حا�صر �ل�صرد، و�لعودة 
�إلى �لور�ء ل�صرد �أحد�ث �صابقة على �لنقطة �لتي بلغها �ل�صرد، وكل عودة 
يحيلنا  �لخا�س،  لما�صيه  ��صترجاعًا  لل�صرد  بالن�صبة  تمثل  �لما�صي  �إلى 

من خاله �إلى �أحد�ث �صابقة للنقطة �لتي بلغتها �لرو�ية.
وقد يعود �لر�وي �إلى �لور�ء كثير� لي�صرد �أحد�ثًا �صابقة لبد�ية �لرو�ية، 
وعندها ي�صمى هذ� �ل�صترجاع ��صترجاعًا خارجيًا، وقد يعود �إلى ما�س 
لحق لبد�ية �لرو�ية تاأخر تقديمه في �لن�س، وعندها ي�صمى ��صترجاعا 
د�خليا، وقد يعود �لر�وي لي�صرد �أحد�ثا �صبقت بد�ية �لرو�ية وفي �لع�ودة 
��صترج�اعا  ي�صمى  وعندها  �ل��رو�ي��ة،  بد�ية  تلت  �أح��د�ث��ا  يقدم  نف�صها 
في  ومحدد�  مذكور�  يكون  قد  زمني  مدى  ��صترجاع  ولكل  مزجيًا)84(. 
�لن�س، وقد يكون غير محدد، وله كذلك �ت�صاع ن�صي يمكن قيا�صه من 

خال �لم�صاحة �لتي ي�صغلها في �لن�س �ل�صردي)85(.
�ل�صردي،  �لن�س  في  وجمالية  فنية  وظائف  عدة  �ل�صترجاع  ويحقق 

منها:
1 - ملء �لفجو�ت �لزمنية �لتي خلفها �ل�صرد ور�ءه، في�صاعد بذلك في 

فهم م�صار �لأحد�ث.
2 - تقديم حدث لم ي�صتطع �ل�صارد تقديمه في موقعه؛ لتز�منه مع حدث 
ترتيب  و�إع��ادة  �لموقف،  لتد�رك  و�صيلة  �ل�صترجاع  فيكون  �آخ��ر، 

�لأحد�ث من جديد.
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3 - يعد �ل�صترجاع من �أهم و�صائل �نتقال �لمعنى د�خل �لرو�ية، و�إ�صافة 
تف�صير�ت جديدة لاأحد�ث.

�لمفارقة  �ل�صردي، عن طريق  و�لن�س  �لمتلقي  بين  �لعاقة  توثيق   -  4
�لزمنية �لتي تجعل �لمتلقي مو�صول بالن�س، ومتعلقا به با�صتمر�ر، 

وتزيد من جماليات �لن�س �ل�صردي)86(.
بداأ اأبو حامد الغزالي - في مقدمة كتاب المنقذ من ال�سالل - �صرد 
�ل�صيرة  �لنهاية، وهي لحظة ت�صجيل  �لروحية من نقطة  �أحد�ث �صيرته 
وتدوينها، بطلب من �أحد �أ�صدقائه �لمقربين، و�أجمل ذكر مر�حلها من 
من  �لحق  ��صتخا�س  في  قا�صيته  ما  لك  »و�أحكي  نهايتها:  �إلى  بد�يتها 
بين ��صطر�ب �لفرق، مع تباين �لم�صالك و�لطرق، وما ��صتفدته �أوًل من 
علم �لكام، وما �جتويته ثانيا من طرق �أهل �لتعليم �لقا�صرين في درك 
�لحق على تقليد �لإمام، وما �زدريته ثالثا من طرق �أهل �لتفل�صف، وما 
�رت�صيته �آخر� من طرق �أهل �لت�صوف«)87(. ثم �أخذ ي�صترجع تفا�صيل 
كل مرحلة في �صورة ��صترجاع د�خلي يحكي فيه تجربته مع كل مذهب 
بعد  �بتد�أت  �إني  ثم  وعقلته...  فح�صلته  �لكام،  بعلم  »�بتد�أت  وعلم: 
علم  من  فرغت  لما  �إن��ي  ثم  �لفل�صفة...  بعلم  �لكام  علم  من  �لفر�غ 
�لتعليمية )�لباطنية(، و�صاع بين �لخلق  نابغة  �لفل�صفة، وكان قد نبغت 
تحدثهم بمعرفة معنى �لأمور من جهة �لإمام �لمع�صوم �لقائم بالحق، 
�لعلوم،  هذه  من  فرغت  لما  �إني  ثم  مقالتهم...  في  �أبحث  �أن  لي  عن 

�أقبلت بهمتي على طريق �ل�صوفية«)88(.
�لع�صرين  بلوغه  قبل  �لروحية  بد�أ رحلته  �أنه  �لر�وي )�لغز�لي(  ذكر 
من عمره، ولم يذكر زمنا محدد� لكل ��صترجاع د�خلي �إل في مو�صعين: 
�لأول في بد�ية عزلته �لختيارية و�نقطاعه للعبادة، وخروجه من بغد�د 
�صنة 488ه�، و�لثاني في �إنهائه عزلته، وعودته لن�صر �لعلم وهد�ية �لنا�س 

في ني�صابور �صنة 499ه�)89(.
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�أما كتاب »�لعتبار«، فقد حفل بلقطات ��صترجاعية كثيرة)90(؛ لأن 
�لن�صق �لزمني �لذي قامت عليه �صيرة �أ�صامة بن منقذ ن�صق زمني متوتر، 
لم يلتزم فيه �لر�وي خطًا زمنيًا متتابعًا، �صو�ء في جهة �لتدرج �لزمني 
�ل�صاعد )من �لبد�ية �إلى �لنهاية(، �أو في جهة �لتدرج �لزمني �لهابط 

)من �لنهاية �إلى �لبد�ية(.
بين  م��ا  وت��ن��وع  �ل�صيرة،  م�صاهد  على  �لد�خلي  �ل�صترجاع  وغلب 
مغامر�ته  من  رو�ها  �لتي  كالق�صة  �لزمني،  مد�ه  في  قريب  ��صترجاع 
في م�صر مع �لوزير ن�صر بن عبا�س: »ثم �أ�صبح يوم �لجمعة ��صتدعاني 
)ن�صر بن عبا�س( من بكرة... وكان قبل ذلك �أح�صر قومًا من �لأمر�ء، 
من  جماعة  و�أح�صر  عليه،  يخامرون  ول  يخونونه،  ل  �أنهم  و��صتحلفهم 
فما  ذلك.  مثل  على  و�لطاق  بالم�صحف  و��صتحلفهم  �لعرب،  مقدمي 
�ل�صاح، وزحفو�  لب�صو�  و�لنا�س قد  �إل  �لجمعة،  و�أنا عنده بكرة  ر�عنا، 
دو�به،  ب�صد  فاأمر  بالأم�س.  ��صتحلفهم  �لذين  �لأم��ر�ء  وروؤو�صهم  �إلينا، 
ف�صدت و�أوقفت على باب د�ره، فكان�ت بيننا وبين �لم�صري�ين كال�ص�د، 

ل ي�صلون �إلينا لزدحام �لدو�ب دوننا«)91(.
�لر�وي  في�صتعيد  �لزمني،  مد�ه  في  بعيد�  �ل�صترجاع  يكون  و�أحيانًا 
�أحد�ثا م�صى عليها �صنو�ت بعيدة. فاأ�صامة يروي ق�صة تدور حول �صيف 
قاطع قتل به رجا من �لإ�صماعيلية �لذين هاجمو� »�صيزر«، ثم ي�صترجع 
ق�صة لو�لده - م�صى عليها وقت طويل- مع �ل�صيف نف�صه: »ف�صربه �لو�لد 
بهذ� �ل�صيف، وهو في غمده متقلد به، فقطع �لجهاز و�لنعل �لف�صة وب�صتا 
فكان-رحمه  ي��ده،  فرميت  مرفقه،  وعظم  و�صوفية  �لركابي  على  كان 
�هلل- يقوم به وباأولده بعد تلك �ل�صربة، وكان �ل�صيف ي�صمى �لجامعي، 

با�صم �لركابي«)92(.
وفي �صيرة �بن منقذ بع�س �ل�صترجاعات �لخارجية �لتي يعود زمن 
�لزمنية  �لبد�ية  فبل  ما  �إلى  تعود  �أنها  �أي  مياده،  قبل  ما  �إلى  وقوعها 
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لأحد�ث �ل�صيرة، كالأخبار �لتي رو�ها من زمن جده �صديد �لملك علي 
باأربع  �أ�صامة  �بن مقلد بن ن�صر بن منقذ، وقد توفي قبل مولد حفيده 

ع�صرة �صنة)93(.
وفي �صيرة �بن خلدون يتنوع �ل�صترجاع �لد�خلي، ويتر�وح مد�ه �لزمني 
بين عام و�حد في حديثه عن تلقيه ر�صالة مطولة من �أبي عبد �هلل بن 
زمرك، �لذي تولى �لوز�رة في غرناطة بعد ل�صان �لدين بن �لخطيب، في 
�أثناء �صفره للحج �صنة 789ه�، وذلك بعد حديثه عن رجوعه �إلى �لقاهرة 
�صنة 790ه�، ولقائه بال�صلطان �لمملوكي �لظاهر برقوق)94(. وكاأن هذ� 
�ل�صترجاع كان و�صيلة لإثبات وثيقة مهمة تثبت حميمية �لعاقة بين �بن 

خلدون و�بن زمرك، وتحتوي على طرف من �أخبار �لمغرب و�لأندل�س.
ويبلغ مدى �ل�صترجاع �لد�خلي عدة �أعو�م في حو�دث كثيرة ذكرها 

�بن خلدون)95(. 
و�أربعين  �ثنين  �إلى  �لد�خلي  لا�ص�ترجاع  زمني  م�دى  �أق�صى  وي�صل 
عامًا، وذلك في ت�صجيله للقائه �لم�صهور بالقائد �لتتري تيمورلنك �صنة 
»فا�صتدعاني  �للقاء:  تفا�صيل  بذكر  �ل�صرد  حا�صر  يبد�أ  حيث  803ه�، 

)تيمور لنك(، ودخلت عليه بخيمة جلو�صه متكئًا على مرفقه، و�صحاف 
�أمام خيمته  �إلى ع�صب �لمغل جلو�صا  �لطعام تمر بين يديه، ي�صير بها 
حلقا حلقا، فلما دخلت عليه فاتحت بال�صام، و�أميت �إيماءة �لخ�صوع، 
حيث  فجل�صت  بالجلو�س  و�أ���ص��ار  فقبلتها،  �إل��ي  ي��ده  وم��د  ر�أ���ص��ه،  فرفع 
من  �لنعمان  بن  �لجبار  عبد  �لفقيه  بطانته  من  ��صتدعى  ثم  �نتهيت. 
فقهاء �لحنفية بخو�رزم، فاأقعده يترجم ما بيننا)...( فزورت في نف�صي 
كاما �أخاطبه به، و�أتلطفه بتعظيم �أحو�له وملكه«. و��صترجع �بن خلدون 
�أحد�ثًا و�أخبارً� ونبوء�ت �صمعها في �لمغرب منذ عام 761ه�، وكلها تتنباأ 
�أهل  بادية  �أمة  من  �ل�صرقي،  �ل�صمالي  �لجانب  في  عظيم  ثائر  بظهور 
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خيام، تتغلب على �لممالك، وتقلب �لدول، وت�صتولي على �أكثر �لمعمور، 
لقائه.  وت�صوف  �لعظيم،  �لثائر  هذ�  �أخبار  تتبع  على  كان حري�صا  و�أنه 
ثم عاد �لر�وي �إلى حا�صر �ل�صرد؛ ليذكر بقية �لحو�ر، قائًا: »فوقع في 
نف�صي لأجل �لوجل �لذي كنت فيه �أن �أفاو�صه في �صيء من ذلك ي�صتريح 
�أربعون  �أو  �إليه، وياأن�س به، ففاتحته وقلت: �أيدك �هلل! لي �ليوم ثاثون 

�صنة �أتمنى لقاءك. 
فقال �لترجمان عبد �لجبار: وما �صبب ذلك؟

فقلت: �أمر�ن، �لأول �أنك �صلطان �لعالم، وملك �لدنيا...
و�أما �لأمر �لثاني مما يحملني على تمني لقائه، فهو ما كنت �أ�صمعه 
ذلك  من  ق�ص�صته  ما  وذكرت  و�لأولياء،  بالمغرب،  �لحدثان  �أهل  من 

قبل«)96(.

:)Prolepsis( )2 - اال�ستباق )اال�ست�سراف اأو التنبوؤ
هو تجاوز �لنقطة �لزمنية �لتي و�صل �إليها حا�صر �ل�صرد، و�لقفز �إلى 
يمكن  �أو  �صتقع لحقا،  لأو�نها،  �صابقة  �أح��د�ث  �أو  لتقديم حدث  �لأم��ام 

توقع حدوثها)97(.
�لن�س  د�خل  �لمهمة  �لأح��د�ث  لبع�س  �لتمهيد  في  �ل�صتباق  ي�صهم 
�لتلقي،  �آليات  تن�صط  �لتي  �لت�صويق  عو�مل  من  عاما  ويمثل  �ل�صردي، 
وتزيد فاعليته، وتربط �لمتلقي بالن�س، وتدفعه لإتمام قر�ءته وفهمه، 
كما �أن لا�صتباق دورً� جماليًا مهمًا، يتمثل في ك�صر رتابة �لتتابع �لزمني 
ما  وير�صد  توقع،  �أف��ق  »ي��زرع  بذلك  وهو  �ل�صردي،  �لن�س  في  �لخطي 
فما  خا�س،  تاأثير  ذو  �لحكاية  تركيب  في  فدوره  وبذ�  لحقًا،  �صيحدث 
�ألمح �إليه باإيجاز، �صيتحول لحقًا �إلى و�قعة ت�ندرج في �لحكاية، وربما 

ل�صتباق حكاية جديدة«)98(.  
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وتتحقق تلك �لوظائف في تقنية �ل�صتباق في �ل�صير �لذ�تية �لتر�ثية، 
على  �ل�صال«  من  »�لمنقذ  كتاب  في  �ل��ر�وي  حر�س  في  ذلك  ونلم�س 
�صيرته  وقائع  في  �لقادمة  �لمو�صوعات  �إلى  با�صتمر�ر  �لقارئ  ت�صويق 
�لذ�تية، و�إغر�ئه بالطاع على تفا�صيل تجاربه مع �لمذ�هب و�لفل�صفات 
بمقدمة  �ل�صيرة  يبد�أ  فهو  و�لتف�صيل.  �لإج��م��ال  طريق  عن  و�لعلوم، 
��صتباقية، تجمل مر�حل �صيرته ورحلته �لروحية، ثم يف�صل بعد ذلك، 

وي�صرد تفا�صيل تجربته مع كل مرحلة على حدة«)99(.
و�أحيانًا ياأتي �ل�صتباق في �صيرة �لغز�لي في �صورة حكم �صابق لأو�نه، 
فهو  �أ�صبابه،  على  و�لط��اع  حيثياته،  معرفة  �إلى  بعده  �لمتلقي  يت�صوق 
ي�صتبق �لأحد�ث في �لف�صل �لمخ�ص�س لتجربته مع �لفل�صفة، وي�صدر 
�لفل�صفة  كتب  مع  تجربته  �صرد  في  �لبدء  قبل  عليها،  عامة  �أحكامًا 
على  ليقف  �لتالية،  �ل�صفحات  قر�ءة  �إلى  �لمتلقي  ليت�صوق  ومذ�هبها، 
يذم  وما  �لفل�صفة،  حا�صل  في  »�لقول  فيقول:  و�أ�صبابها،  �أحكامه  دلئل 
منها وما ل يذم، وما يكفر قائله وما ل يكفر، وما يبدع فيه وما ل يبدع، 
وبيان ما �صرقوه من كام �أهل �لحق ومزجوه بكامهم لترويج باطلهم 
من  �لخال�س  �لحق   حقائق  �صرف  ��صتخا�س  وكيفية  ذلك،  درج  في 
�لزيف و�لبهرج من جملة كامهم. ثم �إني �بتد�أت بعد �لفر�غ من علم 

�لكام بعلم �لفل�صفة...«)100(.
وقد ا�ستخدم اأ�سامة ابن منقذ تقنية �ل�صتباق كثيرً� في �صرد تفا�صيل 
�صيرته في كتابه )�لعتبار(، لإحد�ث مفارقة زمنية مق�صودة بين زمن 
تزيد جماليات  �لزمنية  �لمفارقة  رو�يته. هذه  زمن  وبين  �لحدث  وقوع 
�إقباله على معرفة  �لقر�ءة، وزيادة  �إلى متابعة  �لمتلقي  وت�صوق  �لن�س، 
لحدث  رئي�صًا  عنو�نًا  يورد  ما  كثير�  فهو  �لقادمة.  و�أحد�ثه  تفا�صيله، 
مهم، �أو �أخبار� طريفة على �صبيل �لإجمال، ثم ياأخذ في �صرد �لتفا�صيل 
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�لدقيقة، فنر�ه يقول في مو��صع كثيرة: »و�أما �لفتنة �لتي قتل فيها �لملك 
ون�صر  �لتي جرت بم�صر،  �لفتنة  و�أما  فاإنه )...(  �ل�صار،  �بن  �لعادل 
فيها عبا�س )بن �أبي �لفتوح( على جند م�صر، فاإنه...فاأما �لفتنة �لتي 
خرج فيها عبا�س من م�صر وقتله �لإفرنج، فاإنه )...( ولهذ� �ل�صيف خبر 
�أنا ذ�كره )...( و�صاأذكر �صيئا من �أفعال �لن�صاء )...( و�صاأذكر �صيئا من 
�أمورهم)�لإفرنج(، وعجائب عقولهم... و�أنا ذ�كر ف�صا فيما ح�صرته 

و�صاهدته من �ل�صيد و�لقن�س و�لجو�رح«)101(.
و�أحيانًا ياأتي �ل�صتباق في م�صهد �صردي حو�ري، لي�صنع مفارقة لفتة 
بين بد�ية �لم�صهد ونهايته، ويوؤكد �صدق فر��صة �أ�صامة في �لحكم على 
�لإفرنج، وقد فر منها بع�س  �لنا�س. فهو يروي م�صهد� من معاركه مع 
�أ�صدقائه )محمود بن جمعة(، ولم يعاونه، وجاء و�لد �صديقه )�لفار�س 
�ل�صجاع جمعة( ليعتذر عن �بنه، فنباأه �أ�صامة بما �صيحدث م�صتقبا من 
�نهز�مه عنه �أي�صا كابنه، وقد �صدق �ل�صرد نبوءته، و�نهزم عنه جمعة 

نف�صه في معركة قريبة، بعد �نهز�م �بنه عنه باأيام قائل)102(.  
ويتبع ابن خلدون �لأ�صلوب نف�صه في ت�صويق �لقارئ لمتابعة �أحد�ث 
�إليها،  موجزة  باإ�صار�ت  ي�صردها  �صوف  �لتي  �لأحد�ث  في�صتبق  �صيرته، 
»وكانت  قوله:  كتابه)�لتعريف(  في  يردد  فهو  �لمتلقي،  �نتباه  ليجذب 
من بعد ذلك )تاأليف كتابه في �لتاريخ، ومقدمته �لم�صهورة( �لفيئة �إلى 
تون�س كما نذكره... و�رتحلت �إليه )�صلطان غرناطة( معول على �صو�بقي 
عنده، فغرب في �لمكافاأة كما نذكر �إن �صاء �هلل تعالى )...(  فانطلقت 
نذكر  ما  كان  �أن  �إلى  و�لدعة،  �لفر�ر  بق�صد  776ه�  �صنة  �لأندل�س  �إلى 
�أو  �صنة  بعد  عزلني  ثم  بيبر�س،  خانقاه  برقوق(  )�لظاهر  لأني   )...(

�أزيد، ب�صبب �أنا ذ�كره �لآن«)103(.
وح�صن  �ل���ر�وي،  فر��صة  �صدق  على  ليدل  �ل�صتباق  ياأتي  و�أح��ي��ان��ًا 
في  خلدون  �بن  كقول  مكانته،  بعلو  و�لتنويه  �لرجال،  بمعادن  معرفته 



أمناط السيرة الذاتية في التراث العربي وتشكيالتها الزمنية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

78

جـــــذور

هذ� �لمقطع من �صيرته �أيام وجوده بالمغرب: »نزعت �إلى �ل�صلطان �أبي 
�صالم في طائفة من وجوه �لدولة، كان منهم محمد بن عثمان بن �لكا�س 
)�لم�صتبد بعد ذلك بملك �لمغرب على �صلطانه، وكان ذلك �لنزوع مبد�أ 
على  قدمت  فلما  �ل�صلطان(  عند  له  ب�صعايتي  ريا�صته،  وفاتحة  حظه، 
�ل�صلطان بما عندي من �أخبار �لدولة، وما �أجمعو� عليه من خلع من�صور 

بن �صليمان، وبالموعد �لذي �صربوه لذلك، و��صتحثثته، فارتحل«)104(.
وقد يكون �ل�صتباق و�صيلة �لر�وي لذكر �أحد موؤلفاته �لمهمة، وتاأكيد 
بتيمور لنك، فقد  للقائه  �أثناء �صرده  تاأليفه، كما حدث في  �نتهائه من 
قطع �لحو�ر، وتوقف عن حكاية �لم�صهد، و��صتبق حا�صر �ل�صرد؛ لينوه 
بتاأليفه كتابًا في و�صف جغر�فية باد �لمغرب، بناء على طلب ملح من 

تيمور لنك، ثم عاد �إلى حكاية �لم�صهد مرة �أخرى)105(.

اإيقاع ال�سرد و�سرعته:
يرى جير�ر جينت �أن �إيقاع �ل�صرد و�صرعته يتمثل في �لعاقة بين طول 
تقريبية من  �ل�صرد ب�صورة  �لحدث، ويمكن قيا�س �صرعة  �لن�س وزمن 
�أو  بالثو�ني  مقا�صة   )Duration( لحدث� ديمومة  بين  »�لتنا�صب  خال 
�لدقائق �أو �ل�صاعات �أو �ل�صنو�ت، وطول �لحدث في بنية �ل�صرد مقا�صًا 

بالكلمات �أو �لأ�صطر �أو �ل�صفحات«)106(.
 ،)Summary( �لتلخي�س  تقنيتي:  خ��ال  من  �لن�س  ت�صريع  ويتم 

 .)Ellipsis( و�لحذف
 ،)Scene( �لم�صهد  تقنيتي:  خال  من  �لن�س  �إبطاء  يتحقق  بينما 

.)Pause( و�لوقفة
�ل�صير  في  تحققها  مدى  لنرى  �ل�صردية  �لتقنيات  لهذه  و�صنعر�س 

�لذ�تية �لمدرو�صة، وكيفية �إ�صهامها في تنويع �إيقاع �ل�صرد فيها. 
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:)Summary( :1 - التلخي�ص
مقاطع  في  طويلة  زمنية  فترة  ��صتغرقت  �لتي  �لأح��د�ث  تقديم  هو 
�أ�صغر  �ل�صرد  �أن زمن  �أي  �صردية ق�صيرة، دون �لخو�س في تفا�صيلها؛ 
من زمن �لحكاية. وي�صهم �لتلخي�س في ت�صريع �إيقاع �ل�صرد من خال 
�لمرور �ل�صريع على �لفتر�ت �لزمنية غير �لمهمة في �لحكاية، وتقديم 

�ل�صخ�صيات �لجديدة من خال عر�س �صريع موجز لما�صيها)107(. 
�لتر�ثية،  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�صير  م��ن  �لمختارة  �ل��ن��م��اذج  ف��ي  نظرنا  �إذ� 
�لغز�لي  حامد  �أبي  �صيرة  في  �لزمنية  �لمحدد�ت  قلة  �أن  ناحظ  فاإننا 
و�لمرور  �لتلخي�س،  �إلى  فيها  �ل��ر�وي  لجاأ  �لتي  �لمو��صع  قلة  �إلى  �أدت 
تفا�صيلها،  �لحديث عن  �لتاأني في  �لأحد�ث، وعدم  بع�س  �ل�صريع على 
بغد�د،  ومفارقته  عزلته،  بد�ية  حديثه عن  �لقليلة،  �لمو��صع  تلك  ومن 
و�صياحته في عدد كبير من �لباد، حتى عاد �إلى موطنه موؤثر� �لخلوة، 
و�لنقطاع للعبادة، وهي فترة زمنية طويلة ��صتغرقت ما يزيد على ع�صر 
�صنين، �خت�صرها �لر�وي في عدة �صطور، قائا: »ففارقت بغد�د )في 
دخلت  ثم  �لمال...  من  معي  كان  ما  وفرقت  488ه�(،  �صنة  �لقعدة  ذي 
�ل�صام، و�أقمت بها قريبا من �صنتين، ل �صغل لي �إل �لعزلة و�لخلوة... ثم 
دخلت منها �إلى بيت �لمقد�س، �أدخل كل يوم �إلى �ل�صخرة، و�أغلق بابها 
مكة  بركات  من  و�ل�صتمد�د  �لحج،  د�عية  في  تحركت  ثم  نف�صي.  على 
و�لمدينة، وزيارة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم بعد �لفر�غ من زيارة 
جذبتني  ثم  �لحجاز...  �إلى  ف�صرت  عليه،  و�صامه  �هلل  �صلو�ت  �لخليل 
�أبعد �لخلق  �أن كنت  �إلى �لوطن، فعاودته بعد  �لهمم، ودعو�ت �لأطفال 
�أي�صا حر�صا على �لخلوة، وت�صفية  �لعزلة به  �إليه، فاآثرت  عن �لرجوع 

�لقلب للذكر... ودمت على ذلك مقد�ر ع�صر �صنين«)108(.
�لرحلة  تلك  تفا�صيل  ذك��ر  في  بالإ�صهاب  لقلمه  �لغز�لي  �صمح  ول��و 
�ل�صياغي  �لت�صكيل  لتغير  ز�ره��ا،  �لتي  �لباد  في  و�لبدنية  �لج�صدية 
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�أكثر  ومو�صوعات  مو�قف  لت�صمل  �لدللية،  بوؤرتها  و�ت�صعت  ل�صيرته، 
�إيغال في �لحديث عن �لذ�ت، وجعلت �لمتلقي يقترب من �لتعرف على 
�لتي  �لمباركة  �لباد  تجاه  �لد�خلية  و�أحا�صي�صه  وم�صاعره  �نطباعاته، 
�أحد�ث  على  �ل�صريع  و�لمرور  �لتلخي�س،  �إلى  �للجوء  �آثر  ولكنه  ز�رها. 
تلك �لفترة �لطويلة، لتكون �صيرته خال�صة لرحلته �لروحية، ومجاهد�ته 

�لنف�صية، ومناق�صاته �لعقلية.
وورد �لتلخي�س في مو��صع قليلة جدً� في �صيرة �أ�صامة بن منقذ، وقل 
�عتماد �لر�وي عليه  في �صرد �أحد�ث �صيرته؛ لأن بنيتها �لزمنية �عتمدت 
متتابع،  زمني  بخط  �لمحدد  غير  و�لمو�صوعي  �لذهني  �لتد�عي  على 
وقامت بنيتها �ل�صردية على �لم�صاهد �لتي تجمع بين �لحو�رية و�ل�صردية 
و�لو�صفية، وهي ل تتو�فق مع �لتلخي�س �لذي يمر على �لأحد�ث �صريعًا، 
فيها  ��صتخدم  �لتي  �لقليلة  �لمر�ت  ومن  �لدقيقة.  �لتفا�صيل  ذكر  دون 
�لقن�س  م�صاهد  �أ�صامة عن  �ل�صرد، حديث  �إيقاع  ت�صريع  في  �لتلخي�س 
و�ل�صيد �لكثيرة في حياته �لمديدة، فقد �خت�صرها في �صطور معدودة 
في بد�ية �لف�صل �لذي خ�ص�صه لهذ� �لمو�صوع، فقال: »و�أنا ذ�كر ف�صًا 
ما  ذلك  فمن  و�لجو�رح،  و�لقن�س  �ل�صيد  من  و�صاهدته  ح�صرته  فيما 
ح�صرته ب�صيزر في �صدر �لعمر، ومن ذلك ما ح�صرته مع ملك �لأمر�ء 
�أتايك زنكي بن �آق �صنقر، رحمه �هلل، ومن ذلك ما ح�صرته بدم�صق مع 
�صهاب �لدين محمود بن تاج �لملوك، رحمه �هلل، ومن ذلك ما ح�صرته 
بم�صر، ومن ذلك ما ح�صرته مع �لملك �لعادل نور �لدين �أبي �لمظفر 
محمود بن �أتابك زنكي، رحمه �هلل، ومن ذلك ما ح�صرته بديار بكر مع 

�لأمير فخر �لدين قر� �أر�صان بن د�ود بن �أرتق، رحمه �هلل«)109(.
�صيرته،  �أح��د�ث  بع�س  �صرد  في  �لتلخي�س  خــلــدون  ابــن  وا�ستخدم 
و�صاعدته موهبته �لتاأريخية في توظيفه بمهارة في �لإ�صارة �ل�صريعة �إلى 
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بع�س �لأحد�ث، دون �لوقوف �لمتاأني عند تفا�صيلها �لدقيقة �لتي ل تهم 
�لقارئ ، �أو لأنه �صبق �أن �طلع عليها في مو��صع �صابقة. فقد لخ�س �أحد�ث 
�صطور معدودة)110(؛  في  بها  �لتي مر  �لمحن  كامل )776ه�( من  عام 
لأنه كان قد �ألمح �إليها في مو�صع �صابق.  وكذلك �أوجز في ذكر تفا�صيل 
رحلة �لحج �لتي بد�أها في منت�صف رم�صان �صنة 789ه�، وعاد منها �إلى 

�لقاهرة في جمادى �صنة 790ه�)111(. 
:)Ellipsis( :2 - الحذف

هو �إغفال فترة زمنية - طويلة �أو ق�صيرة - من زمن �لحكاية، وعدم 
�إيقاع  لت�صريع  �لموؤلف  �إليه  ويلجاأ  �أحد�ث،  من  فيها  لما جرى  �لتعر�س 
�ل�صرد، من خال �لقفز على �لفتر�ت �لميتة من زمن �لحكاية. و�لحذف 

نوعان:
1 - حذف معلن:

وهو �لحذف �لذي يعلن فيه �لر�وي �لفترة �لزمنية �لمحذوفة، �صو�ء 
حددها بدقة، �أو لم يحددها.

2 - حذف �سمني:
وهو �لحذف �لذي ل ي�صرح فيه �لر�وي بالفترة �لزمنية �لمحذوفة، 

ويمكن للمتلقي �إدر�كها �صمنا من خال �صياق �لأحد�ث)112(.
�إلى تحديد بع�س �لفتر�ت �لزمنية  اأر�سد الغزالي قارئ �صيرته  وقد 
�لتي �أغفل ذكر تفا�صيلها، من خال تقديم تو�ريخ محددة تبين بد�ية 
و�لعزلة  للخلوة  طلبه  بد�ية  ذك��ر  حيث  ونهايتها،  �لمحذوفة  �لفترة 
�لعزلة،  �أن خروجه من  ، ثم ن�س على  488ه�  وخروجه من بغد�د �صنة 
و�نتقاله �إلى ني�صابور، لن�صر �لعلم وهد�ية �لنا�س تم في ذي �لقعدة �صنة 
499ه� ، ويحدد �لمدى �لزمني بقوله: »وبلغت مدة �لعزلة �إحدى ع�صرة 

�صنة«)113(، ولكنه لم يذكر �لأحد�ث �لتي مر بها في عزلته �لطويلة، و�إن 
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كان �ألمح - دون تف�صيل - �إلى بع�س �لك�صوف و�لتجليات �لتي ل يمكن 
�إح�صاوؤها �أو ��صتق�صاوؤها.

كتب  ق��ر�ءة  في  ق�صاها  �لتي  �لفترة  �أن  على  �لغز�لي  ن�س  وكذلك 
عن  تفا�صيل  �أية  يذكر  لم  ولكنه  �صنو�ت،  ثاث  بلغت  وفهمها  �لفل�صفة 

�لكتب �لتي قر�أها في تلك �لفترة.
وفي بع�س �لأحيان لم يحدد �لمدة �لزمنية �لتي ��صتغرقها في در��صة 
بع�س �لمذ�هب و�لعلوم، فجاء �لحذف فيها �صمنيا، كتجربتيه في در��صة 
ع�لم �لك�ام، وفي در��ص�ة ك�تب �لباط�نية، لم يح�دد له�ما بد�ي�ة زمني�ة 

ول نهاية تر�صد �لمتلقي �إلى مد�هما �لزمني.
وحر�ص اأ�سامة بن منقذ على تحديد �لفتر�ت �لزمنية �لتي لم ي�صهب 
ق�صاها  �لتي  �لزمنية  للفترة  تحديده  في  فعل  كما   ، �أحد�ثها  ذكر  في 
ثماني  فيها  فاأقمت  دم�صق،  في  مقامي  �لحال  »فاقت�صت  دم�صق:  في 
م�صيري  �أوجبت  �أ�صباب  ثم جرت  ح��روب...  فيها عدة  و�صهدت  �صنين، 
�إلى م�صر«)114(، ولم يذكر تفا�صيل �لأحد�ث �لتي مرت به في دم�صق، 
�لتي  �لأ�صباب  �لتي �صهدها فيها، وكذلك طوى ذكر  �لحروب  وقائع  ول 

�أوجبت رحيله �ل�صطر�ري �إلى م�صر.
وكذلك فعل ابن خلدون في �سيرته، فكان ين�س على تحديد �لفتر�ت 
�لزمنية �لتي يطوي ذكر �أحد�ثها، ول ي�صهب في �صرد تفا�صيلها، ليقف 
�لمتلقي على تطور �لأحد�ث �لرئي�صة في حياته، فهو يحدد �لمدة �لتي 
وقت  �إلى  بم�صر  �لمالكية  ق�صاة  قا�صي  من�صب  من  عزله  بعد  مكثها 
و�عتزمت  �صنين،  ث��اث  �لعزل  بعد  مكثت  »ث��م  بقوله:  �لحج  ق�صائه 
�صنة  رم�صان  منت�صف  �لقاهرة  من  وخرجت  �لفري�صة،  ق�صاء  على 

789ه�«)115(.

ولعل �بن خلدون خانه �لتدقيق في تحديد �لمدة - ها هنا - بثاث 
�صنين، لأنه ن�س بعد ذلك على �أن عزله �لأول عن �لق�صاء تم في �صنة 
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789ه�، و�أن توليه �لق�صاء للمرة  787ه�، وبدء رحلة �لحج كان في �صنة 

�لثانية تم في �صنة 801ه�)116(.       
�أمام  مبهمة  ويتركها  �لمحذوفة،  �لزمنية  �لمدة  يحدد  ل  و�أحيانًا 
لمدة  �إبهامه  في  فعل  كما  ونف�صيًا،  زمنيًا  بطولها  �إليه  ليوحي  �لمتلقي، 
بقائه في كنف تيمور لنك، بقوله: »كنت لما �أقمت عند �ل�صلطان تمر تلك 
�لأيام �لتي �أقمت، طال مغيبي عن م�صر، و�صيعت �لأخبار عني بالهاك، 

فقدم للوظيفة من يقوم بها من ف�صاء �لمالكية«)117(.  
:)scene( :3 - الم�سهد

يتمثل �لم�صهد في �لمقاطع �لحو�رية �لتي تاأتي في ت�صاعيف �ل�صرد، 
وهي تبطئ حركة �ل�صرد حتى يكاد يتطابق زمن �ل�صرد مع زمن �لحكاية. 
وهو يطيل �لفتر�ت �لزمنية �لق�صيرة في �ل�صرد، لأنه يعر�س �لأحد�ث 
وهي  �ل�صخ�صيات  ويرينا  يحدث،  كما  �لحو�ر  وينقل  وت��اأن،  بتف�صيل 
تتحرك، وتتكلم، وتفكر، وتتاأمل، ومن ثم يتم �إبطاء �ل�صرد، ويحدث نوع 

من �لتو�زن بين زمن �ل�صرد وزمن �لحكاية)118(.
وقد يكون �لم�صهد حو�رً� د�خليًا )Monologue(، يك�صف به �لر�وي 
�ل�صخ�صيات  من  غيرها  �أو  �لرئي�صة،  لل�صخ�صية  �لد�خلية  �لم�صاعر 

�لموجودة في �لن�س �ل�صردي.
�لم�صاهد  الغزالي خلت من  اأن �سيرة  اإلى   - الباحث - �سابقاً  واأ�سار 
�لذ�تية في  �صرد تجربته  �ل�صردية على  بنيته  �عتمد في  لأنه  �لحو�رية، 
تلقي عدد من �لمذ�هب و�لعلوم باجتهاده �ل�صخ�صي، من خال مطالعة 
�أو علم، ولم يدر�صها - كما �صرح - في  �لرئي�صة في كل مذهب  �لكتب 
كتابه )�لمنقذ من �ل�صال( على �صيوخ �أو �أ�صاتذة يمثلون تلك �لمذ�هب 
و�لعلوم، ولم ي�صترك في محاور�ت �أو مناظر�ت حقيقية يتم فيها تبادل 
�لآر�ء وتمحي�صها و�قعيًا، بل كانت �لمناق�صات و�لعتر��صات ترد مكتوبة 

في �لن�س �ل�صردي فقط.
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ولكن �صيرة �لغز�لي لم تخل من م�صاهد �لحو�ر �لد�خلي ، �لذي يك�صف 
�لنف�صية  و�أزماتها  �لرئي�صة،  لل�صخ�صية  �لد�خلية  �لم�صاعر  �لر�وي  فيه 
تجربته  من  �لأول���ى  �لفترة  لتطور�ت  �صرده  في  وبخا�صة  و�ل��روح��ي��ة، 
�ل�صوفية، وحيرته وتردده بين �لنغما�س في �صهو�ت �لدنيا، وبين دو�عي 
�لآخرة �لتي تجذبه �إلى �لتخلي عن كل مغريات �لدنيا، وتحبذ له �لعزلة، 

و�لنقطاع للعبادة.        
وعلى �لنقي�س من �صيرة �لغز�لي، جاءت �صيرة �أ�صامة بن منقذ حافلة 
بم�صاهد �لحو�ر �لذي ينقل �لحدث على طبيعته، ويو�زن بين زمن وقوع 
�لن�س  تلوين  في  كبير  �أث��ر  للحو�ر  وك��ان  حو�ريا.  �صرده  وبين  �لحدث 
�ل�صردي ، وتنويع طر�ئق �ل�صرد، وتفجير �لمفارقة �لدللية، ور�صم مامح 
�لتهكم و�ل�صخرية في م�صاهد كثيرة. وبرع �لر�وي في ��صتخد�م �لحو�ر 
وتوظيفه بمهارة في ر�صم �صورة م�صرقة لل�صخ�صية �لرئي�صة، تك�صف عن 
�لتز�مها �لديني، وقيمها �لخلقية �لرفيعة، كما في �لم�صهد �لذي يرويه 
�لظافر  �لفاطمي  �لخليفة  في م�صر عن محاولت  ذكرياته  من  �أ�صامة 
�لفتوح،  �أبي  بن  �لوزير عبا�س  �أبيه  بقتل  بن عبا�س  ن�صر  �لقائد  �إغر�ء 
وتولى �لوز�رة مكانه، فيقول: »فكنت عنده)�أي ن�صر( ليلة، وهو في د�ر 
و�أنا  �لليل،  ثلث  �إلى  معه  فتحدث  فحل،  بن  مرتفع  جاء  وقد  �ل�صابورة، 

معتزل عنهما، ثم �ن�صرف ، فا�صتدعاني وقال: �أين �أنت؟
قلت: عند �لطاقة �أقر�أ �لقر�آن، فاإني �ليوم ما تفرغت �أقر�أ.

ذلك،  في  عندي  ما  ليب�صر  فيه  ك��ان  مما  ب�صيء  يفاتحني  فابتد�أ 
ويريدني �أقوي عزمه على �صوء ما قد حمله عليه �لظافر، فقلت: يامولي، 
قتل  مثل  و�ل��دك  قتل  فما  يغرك،  لمن  وتنخدع  �ل�صيطان،  ي�صتزلك  ل 

�لعادل، فا تفعل �صيئا تلعن عليه �إلى يوم �لقيامة.
فاأطرق ، وقاطعني �لحديث، ونمنا. 
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و�أط��ل��ع و�ل����ده ع��ل��ى �لأم����ر، ف��اط��ف��ه، و����ص��ت��م��ال��ه، وق���رر م��ع��ه قتل 
�لظافر«)119(.

لقد �عتمد �بن خلدون في �صياغة �لمتن �لحكائي ل�صيرته �لذ�تية على 
�ل�صرد ب�صفة �أ�صا�صية، ولم ي�صتخدم �لم�صاهد �لحو�رية �إل في �صياغة 
�لم�صاهد �لتي �لتقى فيها بالقائد �لتتري تيمور لنك، فكان �لحو�ر عامًا 
مهما في �إبطاء �صرعة �ل�صرد في تلك �لم�صاهد، و�إعطائها حيز� �صياغيا 
كبيرً�،  لإبر�ز �أهميتها في م�صيرة حياته، و�لتاأكيد على �خت�صا�صه بهذ� 

�ل�صرف دون غيره من �لعلماء و�لموؤرخين �لمعا�صرين له.
:)Pause( :4 - الوقفة

في  ت�صهم  �لتي   - �لم�صهد  جو�ر  �إلى   - �لثانية  �لزمنية  �لتقنية  هي 
�إبطاء �ل�صرد، فهي ت�صعى �إلى �إيقاف �صيرورة �لزمن �ل�صردي �أو تعطيله 

�أق�صى حد ممكن)120(.
ويتحقق هذ� �لتوقف في زمن �ل�صرد في �لمقاطع �لو�صفية �لخال�صة. 
و�لو�صف جزء مهم من �أجز�ء �ل�صرد، لأنه هو �لأد�ة �لرئي�صة في تقديم 
ب�صبب  لل�صرد  توقف  يحدث  وكذلك  و�لأماكن.  و�ل�صخ�صيات،  �لأ�صياء، 
تدخات �لر�وي، للتعليق على بع�س �لأحد�ث، �أو لفت �نتباه �لمتلقي �إلى 

نقطة مهمة، �أو غير ذلك من �لأ�صباب. 
وعنى الغزالي بالحديث عن تجربته �لذ�تية في طلب �لعلم �ليقيني، 
ورحلته �لروحية و�لفكرية بين �لمذ�هب و�لعلوم، ولذلك كان ي�صتطرد في 
�لحديث عن �أق�صام بع�س �لعلوم وتفريعاتها، بما يخرج قليا عن �لهدف 
�لرئي�س من �ل�صيرة، كما فعل في حديثه عن �أق�صام علوم �لفل�صفة �ل�صتة: 
و�لخلقية،  و�ل�صيا�صية،  و�لإلهية،  و�لطبيعية،  و�لمنطقية،  �لريا�صية، 
�لدللية  للعاقة  وجه  تلم�س  ويمكن  منها)121(.  �لإ�صام  موقف  وبيان 
بين �لمحكي �لأ�صا�صي، وهو تجربته �لذ�تية مع �لفل�صفة، وموقفه منها، 

وبين �لمحكي �لفرعي، وهو ��صتطر�ده لبيان �أق�صام �لفل�صفة وعلومها. 
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ولكن �لغز�لي كان يوقف تيار �ل�صرد تماما بوقفات ��صتطر�دية خارجة 
عن �لمو�صوع، كما فعل في �أثناء حديثه عن تجربته مع �ل�صوفية، فقد 
قطع حديثه �لذ�تي، و�أورد ف�صا في �لكام على حقيقة �لنبوة، ثم عاد 
للحديث عن تجربته �لذ�تية، وخروجه من عزلته ، لن�صر �لعلم ، وهد�ية 

�لنا�س في ني�صابور)122(.
اأما الوقفات في �سيرة اأ�سامة من منقذ، فكانت �إما وقفات و�صفية، 
يبين فيها �لر�وي �صفات بع�س �ل�صخ�صيات �لذين قابلهم، و�نطباعاته 
ي�صف  �لد�خلية،�أو  و�أحا�صي�صهم  م�صاعرهم  من  طرفا  ينقل  �أو  عنهم، 
و�ل�صباع،  و�لنمور،  و�لأ���ص��ود،  كالخيول،  ر�آه��ا  �لتي  �لحيو�نات  بع�س 
�صاهدها)123(.�أو  �أو  فيها،  �صكن  �لتي  �لأماكن  �أو  �لجارحة،  و�لطيور 
�لتي  �لأح��د�ث  بع�س  على  للتعليق  �ل��ر�وي  بها  يتدخل  تعليقية،  وقفات 
مر بها، لي�صتخل�س منها �لعبرة �لتي تفيد �لقارئ، �أو يبدي ده�صته من 
غر�بتها، �أو يوجه ن�صيحة مبا�صرة ��صتخل�صها من تجاربه، �أو يعتذر عن 
��صتطر�د خرج به قليا عن مجرى �لحو�دث �لتي يذكرها، �أو يورد ن�صًا 

من ن�صو�صه �ل�صعرية ي�صف به حالته �لج�صدية و�لنف�صية)124(.
ابن  �سيرة  مــن  طويلة  مقاطع  على  التوثيقية  الوقفات  وهيمنت 
�لتعريف،  كتاب  كثيرة من  مو��صع  في  �ل�صرد  م�صيرة  وعطلت  خلدون، 
من  �لخطيب،ونماذج  بن  �لدين  لل�صان  مطولة  ر�صائل  �ل��ر�وي  ف��اأورد 
�صعره، ور�صائل من �لوزير �بن زمرك، ومن قا�صي �لجماعة في غرناطة، 
ومكاتبات ر�صمية من �لظاهر برقوق �إلى �صاطين تون�س و�لمغرب)125(. 
و�ل�صتطر�دية،  �لتوثيقية  �لوقفات  تلك  عن  كثير�  خلدون  �بن  و�عتذر 
تلقي  �أنها  جهة  من  �لذ�تية(،  �لرئي�س)�صيرته  بالهدف  ربطها  وح��اول 

�أ�صو�ء على بع�س �لأحد�ث في حياته.
تماما،  �ل�صرد  م�صيرة  �أوقفت  �لتي  �لتاأريخية  �لوقفات  بع�س  ووردت 
�لتي عا�صرها،  و�لأح��د�ث  �ل�صخ�صيات  بع�س  تاريخ  �ل�صوء على  لتلقي 
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و�لظو�هر،  �لأح��د�ث  تتبع  �إلى  تنزع  �لتي  �لتاريخية  لحا�صته  وت�صتجيب 
�صيوخه  عن  كثيرة  ق�ص�صا  ف���اأورد  وتطور�تها،  �أ�صبابها  و��صتق�صاء 
مذهبه  �إلى  ينتمي  �لذي  مالك،  �لإم��ام  �صيرة  عن  وتحدث  و�أ�صاتذته، 
برقوق،  �لظاهر  في عهد  �لتي حدثت  و�لثور�ت  �لفتن  تطور�ت  و�أورد   ،
ن�صاأتهم حتى ع�صر  و�لمغول، منذ  �لتتار  تاريخ  وتتبع  �لنا�صري،  كفتنة 

تيمور لنك)129(.
ليبدي  �ل���ر�وي  بها  تدخل  �لتي  �لتعليقية،  �لوقفات  بع�س  وج��اءت 
�لبالغ  �إعجابه  كاإظهار  �ل�صخ�صيات،  �إحدى  تجاه  و�أحا�صي�صه  م�صاعره 
ببر�عة ل�صان �لدين بن �لخطيب في �لنثر و�ل�صعر)127(، �أو ل�صرح بع�س 
�لم�صطلحات �ل�صيا�صية، كقوله: »ومعنى �لحجابة - في دولنا بالمغرب 
- �ل�صتقال بالدولة، و�لو�صاطة بين �ل�صلطان و�أهل دولته، ل ي�صاركه في 
ذلك �أحد«)128(، �أو لاعتذ�ر عن وقفة ��صتطر�دية من وقفاته �لكثيرة 

في �أثناء �ل�صرد)129(.

وختــامــاً:
�لتر�ث  في  �لذ�تية  �ل�صيرة  �أنماط  عن  بالحديث  �لبحث  عني  فقد 
تر�ثنا  في  �لذ�تية  �ل�صيرة  وجود  ق�صية  لمناق�صة  يتعر�س  ولم  �لعربي، 
بن�صر  �لمو�صوع،  في هذ�  قد ح�صم  �لر�أي  �أن  �لباحث  �لقديم، لعتقاد 
وجود  �إنكار  و�أن  �لقديمة،  �لذ�تية  �ل�صير  كتب  من  ومتنوع  كبير  عدد 
�أو  �لم�صت�صرقين  من  )�صو�ء  �لقديم  �لعربي  �أدبنا  في  �لذ�تية  �ل�صيرة 
�لعربي  تر�ثنا  لكنوز  متعمد  �إغفال  �أو  و��صح،  جهل  عن  ينم  �لعرب(، 

�لعريق. 
وبيان  �ل��ت��ر�ث��ي��ة،  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�صيرة  �أن��م��اط  ب��در����ص��ة  �لبحث  و�ه��ت��م 
نمط  لكل  وفيرة  نماذج  وذك��ر  و�لمو�صوعية،  �لت�صكيلية،  خ�صائ�صها 
�لتركيز  مع  و�لعلمية(،  و�ل�صيا�صية،  )�لروحية،  �لثاثة  �أنماطها  من 
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على در��صة �أنموذج مهم يبين خ�صائ�س كل نمط �صيري، ويحلل بنيته 
�لتي  �لزمنية  �لعاقات   - بالتف�صيل  ويدر�س-  و�لدللية،  �لت�صكيلية، 

تحكم بنيته �ل�صردية، في �صوء �لنظرية �ل�صردية �لحديثة. 
وتم �لتطبيق على ثاث �صير ذ�تية م�صهورة في �لتر�ث �لعربي، وهي:

لل�صير  )�أنموذج  �لغز�لي   حامد  لأبي  �ل�صال«  من  »�لمنقذ  كتاب   -  1
�لذ�تية �لروحية(.

2 - كتاب »�لعتبار«  لأ�صامة بن منقذ )�أنموذج لل�صير �لذ�تية �ل�صيا�صية(.
خلدون  لبن  و�صرقًا«  غربا  ورحلته  خلدون  بابن  »�لتعريف  كتاب   -  3

)�أنموذج لل�صير �لذ�تية �لعلمية(.

           

الهوام�ص

)1( فيليب لوجون ، �ل�صيرة �لذ�تية )�لميثاق و�لتاريخ �لأدبي(، ترجمة عمر حلي، �لمركز 
�لثقافي، بيروت و�لد�ر �لبي�صاء، ط1، 1991م، �س 39.

ترجمة محمد  �لذ�تية،  �ل�صيرة  ماي،  22، وجورج  �لذ�تية، �س  �ل�صيرة  لوجون،  فيليب   )2(
�لقا�صي وعبد �هلل �صولة، بيت �لحكمة، قرطاج، تون�س، 1999م، �س 20، وعبد�لعزيز 
�صرف، �أدب �ل�صيرة �لذ�تية، �ل�صركة �لم�صرية للن�صر، �لقاهرة، ط1، 1992م، �س39،  
وعبد�هلل �لحيدري، �ل�صيرة �لذ�تية في �لأدب �ل�صعودي، د�ر �لمعر�ج، �لريا�س، ط1، 
1418ه�، �س 52، وما بعدها، ويحيى عبد �لد�يم، �لترجمة �لذ�تية في �لأدب �لعربي 

�لحديث، مطبعة �ل�صعادة، �لقاهرة، 1975م، �س 11-9.
)3(  من هذه  �ل�صير �لذ�تية ما هو �صفهي مروي، ك�صيرة �صلمان �لقار�صي ر�صي �هلل عنه، 
وحديث �لإفك �لذي ترويه �ل�صيدة عائ�صة ر�صي �هلل عنها، وحديث توبة كعب بن مالك 
عن تخلفه في غزوة تبوك، وقد روت كتب �ل�صنة وتر�جم �ل�صحابة هذه �لأحاديث عن 
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�أبطالها ب�صمير �لمتكلم. ومنها �صير ذ�تية ق�صيرة مكتوبة، ك�صيرة حنين بن �إ�صحاق، 
و�أبي بكر �لر�زي، و�بن �صينا، و�بن �لهيثم، وعلي بن ر�صو�ن، وعبد�للطيف �لبغد�دي، 
وقد رو�ها جميعًا �بن �أبي �أ�صيبعة في كتابه عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء، �لمطبعة 
�لوهبية، �لقاهرة، 1299ه�، 190/1، 309/1، 3/2، 91/2، 99/2، 201/2 على �لترتيب.
)4( مثل مقدمة  كتاب »�لو�صايا« للحارث �لمحا�صبي، وهي تحتوي على لمحات كثيرة من 
1965م،  �لقاهرة،  �لفادر عطا، مطبعة �صبيح،  �لروحية، تحقيق عبد  �لذ�تية  �صيرته 
ترجمة  مثل  بكتبهم،  �لتر�جم  كتب  �أ�صحاب  �ألحقها  �لتي  �لذ�تية  و�لتر�جم   .24 �س 
كتابه  في  �لمقد�صي  �صامة  �أب��ي  وترجمة  �لأدب���اء«،  »معجم  كتابه  في  �لحموي  ياقوت 
�ل�صامي«،  »�لبرق  كتابه  في  �لأ�صفهاني  و�لعماد  �لدولتين«،  �أخبار  في  »�لرو�صتين 
وترجمة  غرناطة«،  �أخبار  في  »�لإحاطة  كتابه  في  �لخطيب  بن  �لدين  ل�صان  وترجمة 
�بن حجر �لع�صقاني في كتابه »رفع �لإ�صر عن ق�صاة م�صر«، وترجمة �ل�صخاوي في 
�ل�صيوطي في كتابه »ح�صن  �لتا�صع«، و ترجمة  �أعام �لقرن  كتابه »�ل�صوء �لامع في 

�لمحا�صرة في �أخبار م�صر و�لقاهرة«، ون�صرت م�صتقلة بعنو�ن »�لتحدث بنعمة �هلل«.
470ه�(،  �ل�صير�زي )ت  لهبة �هلل  �لدعاة«  �لدين د�عي  �لموؤيد في  »�صيرة  )5( مثل  كتاب 
وكتاب »�لتبيان عن �لحادثة �لكائنة بدولة بني زيري وغرناطة« لعبد�هلل بن بلقين )ت 
483ه�(، وكتاب »�لمنقذ من �ل�صال« لأبي حامد �لغز�لي )ت 505ه�(، وكتاب »�لنكت 
�لع�صرية في �أخبار �لوزر�ء �لم�صرية« لعمارة �ليمني )ت 569ه�(، وكتاب »�لعتبار« 
و�صرقًا«  غربا  ورحلته  خلدون  بابن  »�لتعريف  وكتاب  584ه�(،  منقذ)ت  بن  لأ�صامة 
لعبد�لوهاب  و�لأخاق«  �لمنن  »لطائف  وكتاب  808ه�(،  بن خلدون )ت  لعبد�لرحمن 

�ل�صعر�ني.
وليلي،  د�ر  م�صتقبلية،  ف�صاء�ت  من�صور�ت  �لذهنية،  �ل�صيرة  �صعرية  �لد�هي،  محمد   )6(

�لمغرب، ط1، 2000م، �س 13، 14. 
)7( �ل�صيرة �لروحية لل�صحابي �لجليل �صلمان �لفار�صي ر�صي �هلل عنه، ورحلته في �لبحث 
عن �لدين �لحق بين �لزر�د�صتية، و�لن�صر�نية، حتى عرف �لإ�صام ودخل فيه، رو�ها 
�أ�صحاب كتب �لطبقات و�لتر�جم، ير�جع: عز �لدين بن �لأثير، �أ�صد �لغابة في معرفة 
328/2. وحقق هذه �ل�صيرة �لروحية  1916ه�،  �ل�صحابة، جمعية �لمعارف، �لقاهرة، 
�لر�ئدة �أحمد حافظ حكمي، ون�صرها في كتابه  �لق�ص�س �لإ�صامية في عهد �لنبوة 

و�لخلفاء �لر��صدين، �لمطابع �لأهلية، �لريا�س، 1976م، 190-183/1.
خالد  محمد  تحقيق  �صاأني«،  »بدو  علي(،  بن  محمد  عبد�هلل  )�أبي  �لترمذي  �لحكيم    )8(
م�صعود، نقًا عن: �صالح معي�س �لغامدي، م�صادر �ل�صيرة �لذ�تية في �لأدب �لعربي 

�لقديم، مجلة عامات، �لنادي �لأدبي بجدة، مار�س 1993م، �س 45.
)9( �بن �أبي �أ�صيبعة، عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء، 91/2.
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)10( �لغز�لي)�أبو حامد محمد بن محمد(، �لمنقذ من �ل�صال، تحقيق �صعد �لفقي، د�ر 
�بن خلدون، �لإ�صكندرية، د. ت .

)11( �ل�صمو�أل بن يحيى �لمغربي، �إفحام �ليهود ) ق�صة �إ�صام �ل�صمو�أل(، تحقيق مو�صي 
برلمان، نقًا عن: �صالح �لغامدي، م�صادر �ل�صيرة �لذ�تية في �لأدب �لعربي �لقديم، 

�س 45.
)12( عبد�لوهاب بن علي �ل�صعر�ني، لطائف �لمنن و�لأخاق، عالم �لفكر، �لقاهرة، ط2، 

1976م.

)13( هبة �هلل بن مو�صى �ل�صير�زي، �صيرة �لموؤيد في �لدين د�عي �لدعاة، تحقيق محمد 
كامل ح�صين، �لقاهرة، 1949م.

)14( عبد�هلل بن بلقين ، �لتبيان عن �لحادثة �لكائنة بدولة بني زيري وغرناطة )مذكر�ت 
�لأمير عبد �هلل(،  تحقيق ليفي بروفن�صال، د�ر �لمعارف، �لقاهرة، ط1، 1955م.

)15( عمارة بن �أبي �لح�صن �ليمني، �لنكت �لع�صرية في �أخبار �لوزر�ء �لم�صرية، ت�صحيح 
هرتويج ديرنبورج، باري�س، 1897م.

)16( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار ، حرره فيليب حتي، مكتبة �لثقافة �لدينية، �لقاهرة، ط1، 
2001م.

)17( محمد بن �إ�صماعيل، مذكر�ت �لموؤيد باهلل محمد بن �إ�صماعيل، جمع وتحقيق عبد �هلل 
�لحب�صي، �لموؤ�ص�صة �لجامعية للدر��صات و�لن�صر، بيروت، ط1، 1991م.

)18( رو�ها �بن �أبي �أ�صيبعة، في عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء، 3/2.
)19( �بن �أبي �أ�صيبعة، عيون �لأنباء، 201/2 .

)20( عبد�لرحمن بن خلدون، �لتعريف بابن خلدون ورحلته غربا و�صرقا، تحقيق محمد بن 
تاويت �لطنجي، �صل�صلة �لذخائر، هيئة ق�صور �لثقافة، �لقاهرة، 2003م.

)21( جال �لدين �ل�صيوطي، �لتحدث بنعمة �هلل، تحقيق �إليز�بيث ماري �صارتين، �لمطبعة 
�لعربية �لحديثة، �لقاهرة، د.ت.

ط2،  �لقاهرة،  �لنه�صة،  مكتبة  و�لعبقرية،  �لموت  ب��دوي،  عبد�لرحمن  عن:  نقًا   )22(
1962م، �س 120.

و�لن�صر،  للدر��صات  �لجامعية  �لموؤ�ص�صة  �لعربي،  �ل�صرد  مو�صوعة  �إبر�هيم،  عبد�هلل   )23(
بيروت، ط1، 2005م، �س 194.

�لعربي،  �لتر�ث  في  �لروحية  �لذ�تية  �ل�صير  �أهم  من  و�حدة  �لغامدي  �صالح  يعدها   )24(
�أن  �إل��ى  �لجندي  �أن��ور  وذه��ب   ،50 �س  �لعربي،  �لأدب  في  �لذ�تية  �ل�صيرة  م�صادر 
�لغز�لي �أول كاتب في �لعربية قام بكتابة �عتر�فاته ويومياته في كتابه �لمنقذ، فيعده 
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ر�ئد �ل�صيرة �لذ�تية �لعربية، و�لغز�لي ل�صك م�صبوق �إلى ذلك. ير�جع: �أنور �لجندي، 
�لأعام، مطبعة �لر�صالة، �لقاهرة، 1957م، 100/1.

)25( �أبو حامد �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 7.
كتابه  في  �لمحا�صبي  �لحارث  بمقدمة  �لغز�لي  تاأثر  �إلى  محمود  �لحليم  عبد  �أ�صار   )26(
»�لو�صايا«، في مقاله »�لرعاية لحقوق �هلل للحارث بن �أ�صد �لمحا�صبي«، �صل�صلة تر�ث 

�لإن�صانية، �لقاهرة، 1966م، 763/4.
)27( ير�جع: �صيرة �بن �لهيثم، في كتاب عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء، لبن �أبي �أ�صيبعة، 

.91/2

)28( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 6.           
)29( �لمرجع �ل�صابق: �س 7، 8، 37.

)30( نف�صه: �س 13.                                    
)31( نف�صه: �س 27.

)32( نف�صه: �س 28.                                    
)33( نف�صه: �س 39.

)34( �أ�صار �أبو حامد �لغز�لي �إلى تاأليفه كتاب »�لمق�صد �لأ�صنى«، للرد على �أخطاء �ل�صوفية 
و�صطحاتهم، في كتابه �لمنقذ من �ل�صال، �س 40.

)35( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 38، 39. 
)36( �لمرجع �ل�صابق: �س 52.

تهافت  وه��ي:  �لباطلة،  �لمذ�هب  على  �ل��رد  في  كتبه  �إل��ى  �لغز�لي  �إ���ص��ار�ت  تر�جع   )37(
�لم�صتقيم،  و�لق�صطا�س  و�ل��زن��دق��ة،  �لإ���ص��ام  بين  �لتفرقة  وفي�صل  �لفا�صفة، 
و�لم�صتظهري، وحجة �لحق، و�لمق�صد �لأ�صنى، وكيمياء �ل�صعادة، في كتابه �لمنقذ 

من �ل�صال، �س 22، 23، 30، 33، 40، 41، 53.
)38( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 14.

)39( �لمرجع �ل�صابق: �س 7، 8، 13، 14، 27، 28، 36، 37.
)40( نف�صه: �س 36، 37.

1884م،  )41( ن�صر �لم�صت�صرق هرتويج ديرنبورج كتاب »�لعتبار« بالعربية �أول مرة، �صنة 
�لرو�صية  �إلى  1905م، وترجم  �لألمانية  �إلى  1895م، وترجم  �لفرن�صية  �إلى  وترجمه 
منقذ،  بن  �أ�صامة  عبا�س،  نقا عن ح�صن  1929م.  �لإنجليزية  �إلى  وترجم  1922م، 

مكتبة �ل�صاعر، طنطا، 1996م، �س 69.
)42( ح�صن عبا�س، �أ�صامة بن منقذ، �س 233.
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�لإ�صام  تاريخ  كتابه  في  �لذهبي  ونقله  �لعتبار،  كتاب  من  فقد  مما  �لن�س  ه��ذ�   )43(
)مخطوط(، نقا عن: ح�صن عبا�س، �أ�صامة بن منقذ، �س 271.

)44( ح�صن عبا�س، �أ�صامة بن منقذ، �س 228.
)45( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، حرره فيليب حتى، �س 221.

)46( �لمرجع �ل�صابق: �س 25.
)47( نف�صه: �س 39.

)48( �أ�صامة بن منقذ،�لعتبار، �س 196-37.
)49( �لمرجع �ل�صابق: �س 218-201.

)50( نف�صه:  257-221.
)51( �صوقي �صيف، �لترجمة �ل�صخ�صية، د�ر �لمعارف، �لقاهرة، ط2، 1970م، �س 94.

)52( ح�صن عبا�س، �أ�صامة بن منقذ، �س 80.
)53( �إح�صان عبا�س، فن �ل�صيرة، د�ر �لكتاب �لعربي، بيروت، 1963م، �س 138.

)54( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 171، 172.
)55( �لمرجع �ل�صابق: �س 77، 81، 94-92، 143-137.

)56( نف�صه: �س 149.

)57( نف�صه: �س 155.

)58( نف�صه: �س 145.
)59( نف�صه: �س 91.

)60( نف�صه: �س 166.
)61( رو�ها �بن �أبي �أ�صيبعة، في كتابه عيون �لأنباء في طبقات �لأطباء، 190/1، 309/1، 

.201/2 ،99/2 ،3/2

)62( ل�صان �لدين �بن �لخطيب، �لإحاطة في �أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد �هلل عنان، 
مكتبة �لخانجي، �لقاهرة، 1977م، 438/4، وما بعدها.

�لتاريخ  ف��ي  خلدونية  نظرية  )معالم  و�ل��دول��ة  �لع�صبية  �ل��ج��اب��ري،  عابد  محمد   )63(
�لإ�صامي(، د�ر �لن�صر �لمغربية، �لرباط، ط2، 1982م، �س 47.

)64( �إغناطيو�س كر�ت�صكوف�صكي، �بن خلدون و�لجغر�فية في �لمغرب، ترجمة �صاح �لدين 
ها�صم، �لموؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�صر، بيروت، ط1، 2003م، �س 421.

)65( �بن خلدون، �لتعريف بابن خلدون ورحلته غربا و�صرقا، �س 14-1.
)66( �لمرجع �ل�صابق: �س 66-15.
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)67( نف�صه: �س 55، 59، 66، 134، 224، 229، 232، 233، 245، 248، 253، 254، 260، 347.
�لأعمال  ترجمة محمد عبد �هلل عنان،  �لجتماعية،  �بن خلدون  فل�صفة  )68( طه ح�صين، 

�لكاملة، د�ر �لكتاب �للبناني، بيروت، ط2، 1975م، 14/8.
)68( �بن خلدون، �لتعريف، �س 14، 15.         

)70( �لمرجع �ل�صابق: �س 56، 103، 226.
)71( نف�صه: �س 259.                                 

)72( نف�صه: �س 98.
)73( نف�صه: �س 85، 366.                          

)74( نف�صه:�س 67، 68.
)75( نف�صه: �س 218.

�لنادي  �ل�صير ذ�تي و�لتاريخي في تجربة �بن خلدون، مجلة جذور،  �لد�هي،  )76( محمد 
�لأدبي بجدة، عدد 26، �صفر 1429ه�، �س 313.

)77( �بن خلدون، �لتعريف، �س 26-23، 79-70، 90-85، 130-104 ، 215-140، 244-233، 
.363-351 ،330-314 ،310-280 ،277-262 ،253-249

)78( �لمرجع �ل�صابق: �س 130.                
)79( �بن خلدون، �لتعريف، �س 378-368.

)80( �لمرجع �ل�صابق: �س 70.
)81( جير�لد برن�س، قامو�س �ل�صرديات، ترجمة �ل�صيد �إمام، د�ر ميريت، �لقاهرة، ط1، 

2003م، �س 127.

)82( جير�لد برن�س، قامو�س �ل�صرديات، �س 198.
�لقاهرة،  ف�صول،  مجلة  �ل�صردي،  �لن�س  في  �لزمن  �إ�صكالية  طيب،  بو  عبد�لعال   )83(
�لمجلد �لثاني ع�صر، �لعدد �لثاني، 1993م، 131، 132. وير�جع: �أيمن بكر، �ل�صرد 

في مقامات �لهمذ�ني، �لهيئة �لعامة للكتاب، �لقاهرة، ط1، 1988م، �س 53، 54.
د�ر  محفوظ(،  نجيب  ثاثية  في  مقارنة  )در��صة  �لرو�ية  بناء  قا�صم،  �صيز�  ير�جع:   )84(
�لتنوير، بيروت، ط1، 1985م، �س 54، وح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، �لمركز 
�لثقافي �لعربي، بيروت، ط1، 1990م، 121، 122، وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء 
�س389،  1427ه�،  ط1،  �لريا�س،  �لحمي�صي،  مطابع  �ل�صعودية،  �لرو�ية  في  �لفني 

وجير�لد برن�س، قامو�س �ل�صرديات، �س 16.
)85( ح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، �س 122، 125، وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء 

�لفني في �لرو�ية �ل�صعودية، 389، وجير�لد برن�س، قامو�س �ل�صرديات، �س 16.
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)86( ير�جع: �صيز� قا�صم، بناء �لرو�ية، �س 54-58، وح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، 
�س 121-122، وح�صن �لحازمي، �لبناء �لفني في �لرو�ية �ل�صعودية، �س 390.

)87( �أبو حامد �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 6.
)88( �لمرجع �ل�صابق: �س 13، 14، 27، 34.          

)89( نف�صه: �س 36، 46.
)90( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 53، 59،  61، 63، 67، 78، 85، 87، 147.

)91( �لمرجع �ل�صابق: �س 59.                            
)92( نف�صه: �س 148.

)93( نف�صه: �س 88.
)94( �بن خلدون، �لتعريف، �س 261، 262.         

)95( �لمرجع �ل�صابق: �س 79، 80، 227.
)96( نف�صه: �س 372-368.

)97( ح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، 132، وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء �لفني في 
�لرو�ية �ل�صعودية، �س 419.

)98( عبد�هلل �إبر�هيم، �ل�صردية �لعربية، �لمركز �لثقافي �لعربي، بيروت و�لد�ر �لبي�صاء، 
ط1، 1992م، �س 115.

)99( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 6، 13، 15، 27، 34.
)100( �لمرجع �ل�صابق: �س 14.

)101( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 56، 87، 96، 52، 58، 148، 149، 162، 186، 221.
)102( �لمرجع �ل�صابق: �س 95، 96.

)103( �بن خلدون، �لتعريف، �س 229، 80، 226، 311.
)104( �لمرجع �ل�صابق: �س 69.                         

)105( نف�صه: �س 373، 374.
)106( �صيز� قا�صم، بناء �لرو�ية، �س 73، وح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، �س 144، 

وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء �لفني في �لرو�ية �ل�صعودية، �س 428.
)107( ح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، 145، وح�صن �لحازمي، �لبناء �لفني في �لرو�ية 

�ل�صعودية، �س 429، وجير�لد برن�س، قامو�س �ل�صرديات، �س 55، 143، 173، 193.
)108( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 37.

)109( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 221.
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)110( �بن خلدون، �لتعريف، �س 226.                 
)111( �لمرجع �ل�صابق: �س 261، 262.

)112( �صيز� قا�صم، بناء �لرو�ية، 89، وح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، 156، وح�صن 
حجاب �لحازمي، �لبناء �لفني في �لرو�ية، �س 437.

)113( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 47.
)114( �أ�صامة بن منقذ، �س 39.

)115( �بن خلدون، �لتعريف، �س 261.
)116( �لمرجع �ل�صابق: �س 347.

)117( نف�صه: �س 383.
)118( ح�صن بحر�وي، بنية �ل�صكل �لرو�ئي، �س 166، وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء �لفني 

في �لرو�ية �ل�صعودية، �س 449، 450.
)119( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 54، 55.

 ،175 �لرو�ئي،  �ل�صكل  بنية  بحر�وي،  وح�صن   ،88 �س  �لرو�ية،  بناء  قا�صم،  �صيز�   )120(
وح�صن حجاب �لحازمي، �لبناء �لفني في �لرو�ية �ل�صعودية، �س 461.

)121( �لغز�لي، �لمنقذ من �ل�صال، �س 18-16.
)122( �لمرجع �ل�صابق: �س 45-42.

)123( �أ�صامة بن منقذ، �لعتبار، �س 51، 52، 58، 60، 63، 76، 88، 90، 115، 136، 143.

)124( �لمرجع �ل�صابق: �س 45، 47، 56، 67، 76، 78، 88، 91، 98، 103، 112، 136، 137، 173.
)125( �بن خلدون، �لتعريف، �س 93-91، 134-103، 215-140، 254-249، 273-262.

)126( �لمرجع �ل�صابق: �س 54-14، 310-386، 320-314، 365-351.
)127( نف�صه: �س 155.

)128( نف�صه: �س 97.
)129( نف�صه: �س 130، 278. 
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�شرورة ال�شعر بني القاعدة واملتبقي

يحيى عبابنة)*(

م�سكلة الدرا�سة وهدفها:
َمُه العلماء العرب القدماء بخ�ضو�ص ال�ضرورة  ما من �ضكٍّ في اأنَّ ما َقدَّ
ال�ضعرية كان جهدًا كبيرًا، فقد �ضّنفوا عددا من الموؤلفات التي ر�ضدت 
للقواعد  ولم تخ�ضع  ماألوفهم،  التي خرجت على  ال�ضعرية  اال�ضتعماالت 
التعميم،  على  القدرة  وتحقق  وال�ضمولية،  بالكلية  تمتاز  اأّنها  راأوا  التي 

فجاءوا بال�ضيء الح�ضن.
فقد كتب اأبو �ضعيد ال�ضيرافي )ت 368هـ( كتاب »�ضرورة ال�ضعر«)1(، 
وقد ق�ضم ال�ضرورة فيه اإلى �ضبعة اأق�ضام: الزيادة والنق�ضان، والحذف، 
اإلى وجه  االإعراب  وتغيير وجه من وجوه  واالإبدال،  والتاأخير،  والتقديم 

اآخر على طريق الت�ضبيه، وتاأنيث المذكر وتذكير الموؤنث)2(.
كما كتب ابن ع�ضفور )ت 669هـ( كتابًا بعنوان »�ضرائر ال�ضعر«)3(، 
تحدث فيه عن اأنواع من ال�ضرورة، وهي: الزيادة والنق�ضان، والتقديم 
ر  المذكَّ اإلى  الم�ضتندة  الجن�ضية  ال�ضرورة  يورد  ولم  والبدل،  والتاأخير 

والموؤنث كما في كتاب ال�ضيرافي)4(.

)*(  أستاذ الدراسات اللغوية المقارنة وفقه اللغة المقارن - جامعة مؤتة - األردن.
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ومن المهم ذكر كتاب »�ضرائر ال�ضعر اأو ما يجوز لل�ضاعر في ال�ضرورة« 
از القيرواني)5(. للقزَّ

وكتب محمود �ضكري االآلو�ضي )ت 1342هـ( كتابًا في مو�ضوع ال�ضرائر 
�ضّماه »ال�ضرائر وما ي�ضوغ لل�ضاعر دون الناثر«)6(.

كدرا�ضة  المفيدة،  الــدرا�ــضــات  مــن  عــدد  فلهم  المعا�ضرون،  واأمـــا 
ودرا�ضة  لغوية،  نقدية  درا�ضة  ال�ضعرية  ال�ضرورة  العدواني:  عبدالوهاب 
النحو  في  ال�ضعرية  ال�ضرورة  بعنوان:  التي  عبداللطيف  حما�ضة  محمد 
وغيرها  ال�ضعرية«،  ال�ضرورة  »في  الح�ضون  نبيان  خليل  كتاب  العربي، 

الكثير.
اإال من  الدرا�ضات ودرا�ضتنا هذه،  الفرق بين هذه  اأن نذكر  وال نريد 
ما  اأثر  اإظهار  اإلى  تهدف  الدرا�ضة  فهذه  الدرا�ضة.  من  الهدف  منطلق 
وهو  اللغة،  بنية  في  )المتبقي(  ا�ضم  الحديثة  درا�ضاتنا  في  عليه  ُيْطلق 
العن�ضر الذي يمكن درا�ضته �ضمن ما ُيطِلق عليه العلماء الباحثون ق�ضية 
ُيْعَنى بما اأطلق عليه العلماء  العنف اللغوي، اأو عنف اللغة، وهو عن�ضٌر 
اللغوية  الدرا�ضات  القديمة وكثير من  العربية  بالدرا�ضات  تاأثروا  الذين 
المعا�ضرة الخروج عن القاعدة اللغوية اأو الماألوف في القاعدة اللغوية، 
�ضراع  اإلى  كثيرًا  يلتفت  ال  اإّنه  بل  وال�ضذوذ،  القاعدة  َي  �ُضمِّ عما  بعيدًا 
 )Chomsky( ت�ضوم�ضكي اللغوي  العالم  الذي اجترحه  اللغوية  االأنماط 
في البرنامج الم�ضّغر)minimalist Program )7، وفكرته الغالبة هي اأن 
التراكيب اللغوية المختلفة ت�ضير جنبًا اإلى جنب في التداول اال�ضتعمالي، 
اإحدى  تتغلَّب  اأن  اإلــى  بينها،  فيما  تت�ضارع  هذا  �ضيرها  خط  في  وهي 
بنظرية  اأدنى �ضكٍّ  رة بال  متاأثِّ االأخرى، وهي فكرة  ال�ضيغ  ال�ضيغ على 

.)C. Darwin( الن�ضوء واالرتقاء التي بثَّها العالم  �ضارلز دارون
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منهج الدرا�سة ومو�سوعها:
من  لكثير  تعّر�ص  قد  ال�ضعرية  ال�ضرائر  مو�ضوع  اأنَّ  فيه  �ضكَّ  ال  مما 
الدرا�ضات. وهذا يعني اأنَّ اإعادة درا�ضته بالمنهجيات ال�ضابقة هو �ضرب 
من درا�ضة المدرو�ص اأو عر�ص المعرو�ص. ولهذا، فقد راأت هذه الدرا�ضة 
َز نف�ضها بق�ضية تبدو مقنعة اأكثر من حيث اإّنها ال تعنى باال�ضطرار  اأن تميِّ
اأو ما اأ�ضار اإليه »رم�ضان عبدالتواب« باأّنه الخطاأ الال�ضعوري الذي يقع 
فيغفل  والقافية)8(،  الوزن  ال�ضديد على  تركيزه  ب�ضبٍب من  ال�ضاعر  فيه 
ال�ضرائر  من  ُعدَّ  مما  كبيرًا  عددًا  نجد  اأننا  وال�ضّيما  اللغة،  قواعد  عن 

ال�ضعرية في الن�ضو�ص غير ال�ضعرية. وهذا يعني واحدًا من اأمرين:
النثر، بل  ت به لغة ال�ضعر دون  اأنَّ هذا االأمر لي�ص مما اخت�ضَّ - االأول: 
هو من تلك الم�ضاحة التي تبيحها اللغة الأبنائها، حيث يجوز لهم اأن 
لهم  ت�ضمح  ما  في حدود  يريدون  ما  فيقولون  الحرية،  يمار�ضوا هذه 

تلقائية االأداء غير الواعي.
- الثاني: اأنَّ هذه االأنماط ربما تكون من ال�ضرائر ال�ضعرية في االأ�ضل، 
نت من اأن تروغ  ولكّنها ت�ضّربت من لغة ال�ضعر اإلى لغة النثر، وقد تمكَّ
فها الباحثون والعلماء العرب القدامى ليجدوا  من قواعد اللغة، فتلقَّ
اأّنها لم تخ�ضع للقواعد العامة التي خ�ضعت لها االأداءات اللغوية التي 
اّتفقوا على اأنها قيا�ضية اأو في ا�ضطالح المعا�ضرين )تخ�ضع لقواعد 

النحو ال�ضو�ضيري اأو النحو ال�ضيِّق(.
الثاني،  من  اأم  االأول  البند  من  نابعة  االأداءات  هذه  اأكانت  و�ضواء 
اأّنها تتبع ما ن�ضميه ق�ضية المتبّقي، وهو م�ضطلح  فاإنَّ مما ال �ضكَّ فيه 
اأطلقه العالم الفرن�ضي )جان جاك لو�ضركل( في كتابه ال�ضهير )عنف 
اللغة()9(، ويعني ما اأدرجه لو�ضركل )J.J. Le Serecle(  تحت باب)10( 
مريحًا  و�ضعًا  ل  ُت�َضكِّ ال  التي  اللغوية  االأداءات  مجموعة  وهو   la langue
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والتحليل  التحويلي  النحو  كان  حين  على  ال�ضو�ضيري،  النحو  لقواعد 
النف�ضي لالأداء اللغوي يتعاي�ضان دون تناق�ص، بل يفيد النحو التحويلي 
من التحليل النف�ضي، واإن كان هذا التعاي�ص بينهما ال يعني اأن ت�ضوم�ضكي 

من موؤيدي المفهوم الفرويدي لالوعي)11(.
النحاة  ال�ضرورة مما غاب عن  باأّن مو�ضوع  الدرا�ضة  تعتقد هذه  وال 
جعله  له،  خا�ضًا  بابًا  180هـ(  )ت  �ضيبويه  عقد  فقد  االأقدمين،  العرب 
ال  ما  �ضرف  جواز  عن  فيه  تحّدث  ال�ضعر،  يحتمل  ما  »باب  ا�ضم  تحت 
ين�ضرف، وحذف ما ال يحذف ومّد المق�ضور، وتحريك ال�ضاكن وت�ضكين 
�ضحيح  قاله  وما  الم�ضدد«)12(،  وتخفيف  المخفف  وت�ضديد  ك،  المتحرِّ
تمامًا ين�ضجم مع منطلقات هذه الدرا�ضة، اإال في درجة الوعي الكبيرة 
�ضيٌء  »ولي�ص  قــال:  عندما  وذلــك  اللغوي،  ــالأداء  ل �ضيبويه  لها  حمَّ التي 

ي�ضطرون اإليه، اإال وهم يحاولون به وجهًا«)13(.
وهذا يعني اأن اأبناء اللغة من ال�ضعراء على وعٍي تامٍّ باأّنهم م�ضطرون، 
ولي�ضوا على درجة من الوعي بم�ضاحة الحرية التي تهبها اللغة الأبنائها 
اإليها  ت�ضير  اأن  الدرا�ضة  تحاول  التي  الم�ضاحة  وهــي  بها،  الناطقين 

بم�ضطلح المتبّقي.
وما من �َضكٍّ في اأنَّ المتبقي هذا ال يقوم بعملية تقبيح للغة باأْن ي�ضتلَب 
د دون اأن  قاعدتيها، بل اإنَّ هذا هو �ضاأنه التلقائي، فهو اأداء لغوي متمرِّ
يكون مق�ضودًا اأو واعيًا، ومن هنا، فاإنَّ فكرته التي تذهب هذه الدرا�ضة 
ٍب للغة، بل  اإلى الك�ضف عنها تنفي اأن يكون ال�ضاعر �ضاحب اختيار مخرِّ
د تقبله اللغة على ما فيه من مراوغٍة للقاعدة،  هو �ضاحب ا�ضتعمال متمرِّ
ت�ضميته عند  يمكن  ما  اأو  المعياري،  الم�ضتوى  بقواعد  لاللتزام  وتجنٍُّب 

المعا�ضرين النحو ال�ضيق)14(.
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باأّنها  عليها  الحكم  اإلــى  العرب  النحاة  دفع  ما  هي  القواعد  وهــذه   
اأن تكون من ا�ضتعمال ال�ضاعر دون الناثر ب�ضبب  �ضرورات �ضعرية جاز 
طبيعة لغة ال�ضعر. وهذا االأمر هو الذي دفع اإلى وجود ما ي�ضبه ال�ضراع 
اأّن هذه ال�ضرورات قد ال  اأنف�ضهم عندما ك�ضف الوقت عن  بين النحاة 
واقع،  اأمــٌر  النثر  لغة  في  وجودها  اإنَّ  بل  ال�ضعر،  لغة  بال�ضرورة  تخ�صُّ 
المقبولية  حتى  اأو  القواعدية  �ضمة  النثرية  االأنماط  عن  ينفون  فراحوا 
اللغوية، ومثل ذلك ما حدث عندما قرروا اأنَّ االإ�ضباع �ضمة من خ�ضائ�ص 
لغة ال�ضعر، فهو �ضرورة )يلجاأ( اإليها ال�ضاعر دون اأن يكون للمتكّلم في 
النمط  بهذا  ا�ضطدموا  اإذا  حتى  منها،  ن�ضيب  اأّي  والنثر  ال�ضعة  حالة 
هذا  نا�ضبوا  الــقــراءات،  بع�ص  في  القراآني  االأداء  مظاهر  بع�ص  في 
االأداء العداء، وو�ضموه بالالقواعدية. ففي قوله تعالى: {فاجعل اأفئدة 
طريق  من  عامر  ابن  عن  ه�ضام  قــراأ  اإليهم})15(،  تهوي  النا�س  من 
الحلواني: اأفئيدة، وهو اإ�ضباع للك�ضرة، ولما كان االإ�ضباع من خ�ضائ�ص 
فقد  اال�ضتعمالي(،  للواقع  وفقًا  )ولي�ص  النحوية  للقواعد  وفقًا  ال�ضعر 
ذهب كثير من العلماء اإلى اأنَّ ه�ضامًا لم يقراأ باالإ�ضباع، بل قراأ بالت�ضهيل 
)بت�ضهيل الهمزة بين بين(، غير اأّن بع�ضهم ذهب اإلى اأنَّ االإ�ضباع لي�ص 
في  الم�ضتعملة  االختيارية  البدائل  من  هو  بل  �ضيء،  في  ال�ضرورة  من 

الل�ضان العربي)16(.
فقد وقع الخالف بينهم في قبول هذا النمط اللغوي في عائلة اللغة 
الملتزمة بالقواعد اللغوية، اأو في قبولها �ضمن غيره من ال�ضاذِّ عن هذه 
القواعد، المنفلت من عقالها، الذي يجوز لل�ضاعر دون م�ضتعمل اللغة في 
حال ال�ّضعة واالختيار، وهو اأمر ما كان ليقع لوال تحكيم القاعدة في جميع 
م�ضاحات اللغة، حتى ما يلتزم بها، وهو لي�ص بالقليل في اللغة العربية، 
علمًا باأنَّ الفرَق بين اللغة وما يخ�ضع للقواعد منها كبير، وهو فرٌق يرتكُز 
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اإلى اال�ضتعمال والواقع، فاال�ضتعمال يخ�ضع عددًا لي�ص هينًا من االأداءات 
اللغوية للقواعد ال�ضارمة التي ك�ضف النحاة عنها، ولكن م�ضاحة لي�ضت 
قليلة ظلَّت دون خ�ضوع لهذه القاعدة، ولكنها لي�ضت م�ضاحة مرفو�ضة، 
تها  دٌة على النظام العام على الرغم من �ضحَّ بل يمكن اأن نقول اإنَّها متمرِّ
لغويًا مثل )لو�ضركل( من  ُن  ُيَمكِّ اللغوية، مما  الموؤ�ض�ضة  ومقبوليتها في 
القول باأنَّ العالقة بين المتبقي )الذي ال يخ�ضع للقواعدية( والنحو اأو 
القواعد التركيبية لي�ضت عالقة قلب اأو انعكا�ص، بل هي عالقة اإفراط، 
فعمليات المتبقي اللغوية، هي عملياٌت نحويٌة مدفوعٌة اإلى منتهى حدود 
ع هذه  النحوية)17(. وهذا االندفاع ال يخرجها عن حدود النحو، بل ُيَو�ضِّ
االأداءات  هذه  على  )لو�ضركل(  اأطلق  وقد  بعيدة.  درجــة  اإلــى  الحدود 

المنطلقة منه م�ضطلح: اللحن الجميل.
باأّنه منهج تحليلي ينطلق  ومن هنا يمكن و�ضف منهج هذه الدرا�ضة 
من المنهج الو�ضفي بمفهومه العام، ولكنه ال يكتفي بالتقرير، بل يتعداه 

اإلى التف�ضير والتحليل اأي�ضًا.
مظاهر المتبقي في ال�سرائر ال�سعرية:

1 - ت�سكين المتحرك:
هو نوع من الحذف، يتمُّ من طريق حذف النواة ال�ضائتة من المقطع 
ا كانت الحدود ال�ضامتة ال يمكن  الكالمي، وهي قمة االإ�ضماع فيه، ولمَّ
)اإعــادة  تغيير  يحدث  فاإّنه  النواة،  هذه  دون  م�ضتقلٍّ  بمقطع  تقوم  اأن 
اآخر  اإلى مقطع  يتمُّ بموجبه ان�ضمام الحدِّ ال�ضامتي  للمقاطع(  ترتيب 
َن َحدَّ اإغالق له اإذا كان مفتوحًا، كما يمكن اأن تنزلق حركة اأخرى  ليكوِّ
ق ا�ضتعماليًا،  لتحّل محلَّ الحركة المحذوفة، وهو اأمر نظريٌّ قابٌل للتحقُّ
واإذا لم يتمَّ اأحُد هذين االأمرين، فاإنَّ النمط عند ذلك يكون قد انزاح 
عن القاعدة، اأو راغ عنها لينتقل من ال�ضكل القواعدي اإلى ال�ضكل غير 
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القواعدي، مع احتفاظه بالمقبولية على م�ضتوى التداول اللغوي، وهو ما 
يمكننا من َن�ْضِقِه تحت باب المتبّقي الم�ضار اإليه.

ومن ذلك على �ضبيل المثال ما جاء من قول امرئ القي�ص:

ردة في اللغة العربية وا�ضحة في )ت�ضكين( الفعل  فاإنَّ القاعدة المطَّ
الجزم  دخول  حالة  في  اإال  يحدث  ال  الت�ضكين  هذا  اأّن  وهي  الم�ضارع، 
عليه )بالنهي اأو بال�ضرطية اأو باإحدى اأدوات الجزم(. واأما في الحاالت 
امرئ  ديــوان  راوَي  دعا  ما  وهــذا  مرفوعًا،  يكون  الفعل  فــاإنَّ  المغايرة، 
من  ثمَّ  من  وليخرج  القاعدة،  مع  لين�ضجم  البيت  ت�ضحيح  اإلى  القي�ص 

)دائرة ال�ضرورة ال�ضعرية(، فرواه:

وهو ما دعا بع�ص العلماء اإلى تغيير الرواية من طريق تغيير العالقات 
االإ�ضنادية من االإ�ضناد اإلى المتكلم )اأ�ضرب(، اإلى االإ�ضناد اإلى المخاطب 
اإ�ضالح  في  244هـ(  )ت  يت  كِّ ال�ضِّ ابــن  روى  كما  )فا�ضرْب(  الماأمور 

المنطق:

     وقد روى علي بن حمزة )ت 375هـ( البيت برواية الديوان )اأُ�ْضَقى( 
َب على هذِه الرواية بقولِه: »ولم يقل امروؤ القي�ص اإال )فاليوم  ُه َعقَّ غير اأنَّ

اأَ�ْضَرْب(«)20(.
وقد اأ�ضار ال�ضيرافي اإلى اأنَّ هذا وارد في النثر بدرجة المقبولية التي 
االإعراب  والك�ضرة تحذفان من  ة  ال�ضمَّ اأّن  َن  وَبيَّ ال�ضعر،  بها في  يحظى 
اأن  واأورد  اإليه،  اأذهْب  واأنا  جاريْتَك  وذهبت  اإليَك،  جْل  الرَّ قاَم  كقولنا: 
�ضيبويه كان يجيز ذلك، ا�ضتنادًا اإلى بع�ص اال�ضتعماالت ال�ضعرية، ومنها 
بيت امرئ القي�ص ال�ضابق)21(، غير اأنَّ �ضيبويه ن�صَّ على اأنَّ ذلك من لغة 

.)22(» عِر وُي�ِضمُّ ُن بع�ضهم في ال�ضِّ ال�ضعر، قائاًل: »وقد ُي�ضكِّ

واغ���������ِل وال  اهلل  م�������ن  اإث��������م��������اً 

واغل)18( وال  اهلل  م����ن  اإث����م����اً 

واغِل)19( وال  اهلل  م����ن  اإث����م����اً 

ُم�ْسَتْحِقٍب غ��ي��َر  ���َرْب  اأ����سْ ف��ال��ي��وَم 

م�ستحقٍب َغ��ْي��َر  اأُ���ْس��َق��ى  ف��ال��ي��وَم 

ُم�ستحقٍب غير  ف��ا���ْس��َرْب  فاليوَم 
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ومن )المتبقي( على هذا الحال ما اأورده النحاة من قوِل اأبي نخيلة 
االأعرابي من رجز قال فيه:

ِم اإذا اعوَجْجَن ُقْلُت �ساِحْب َقوِّ
ِم )23( في�ِن الُعوَّ وِّ اأمث�اَل ال�سَّ بالدَّ

حيث اإنَّ القاعدة تقول اإنَّ )�ضاحب( ال يتحّرك اإاّل بال�ضمِّ اأو الك�ضر، 
ن، فهذا  وهما وجها الكالم، اأو قاعدته التي تقت�ضي حركته، واأما اأْن ي�ضكَّ

خروٌج عن القاعدة.
اأن  لل�ضاعر  تبيح  التي  ال�ضرورة  وا هذا من  القدماء قد عدُّ واإذا كان 
قد  فاإنَّ رم�ضان عبدالتواب  عر،  ال�ضِّ �ضياقات  بع�ص  في  القاعدة  ينتهك 
تها مما اأخطاأ فيه ال�ضاعر خطاأً ال �ضعوريًا )دون �ضعور  عّد ال�ضرورة ِبُرمَّ

منه اأنَّه يخرج على القاعدة(.
من  العلماء  عـــّده  مما  وغيرها)24(  ــمــاط  االأن هــذه  نحمل  ولكننا 
ك على اأنَّ اللغة ال تح�ضر بالقاعدة، وقد وردت  �ضرورة ت�ضكين المتحرِّ
ا�ضتعماالت كثيرة من النثر اأي�ضًا لم تلتفت اإلى الحركة االإعرابية، فجاز 
لنا اأن نحملها على ما اأ�ضرنا اإليه من م�ضاحة الحرية المتاحة اأمام اأبناء 
اللغة، وهي م�ضاحات طيبة ال تهتمُّ بالقاعدة التي تو�ضع للكثير، ولكنها 
تبقى مع ذلك جزءًا مهّمًا من اللغة، ورد في لغة النثر ولغة ال�ضعر على 

ال�ضواء، وهو ما جعلناه تحت عنوان المتبّقي.
{�سهر  تعالى:  قوله  في  جــاء  ما  الموثوقة  النثر  لغة  في  ذلــك  فمن 
بن  عمرو  اأبــي  عن  ُروَي  فقد  القراآن})25(،  فيه  اأن���زل  ال��ذي  رم�سان 
ال  واالإدغــام  باالإدغام)26(،  َرم�ضان  �َضِهْر  قراأ:  ُه  اأنَّ 154هـ(  )ت  العالء 
يكون اإال بعد �ضقوط الحركة، و�ضقوطها يخ�ضع لقانون غير اإلزامي، واإذا 

ًا. َل قانون االإدغام يغدو اإلزاميَّ تدّخل هذا القانون، فاإنَّ تدخُّ
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عبَدُه  ���َك  ربِّ رحمة  {ذك���ُر  تعالى:  قوله  في  جاء  ما  اأي�ضًا  هذا  ومثل 
بت�ضكين  قراأ  اأنَّه  اأي�ضًا  العالء  بن  عمرو  اأبي  عن  ُروَي  اإذ  زكريا})27(، 

ى اإلى عملية االإدغام. الراء من  )ِذْكْر()28(، وهو ما اأدَّ
واالأمثلة على ذلك كثيرة ال نهدف اإلى اإح�ضائها في هذه الدرا�ضة، وال 
تخ�صُّ ال�ضّمة وحدها، ولكن يكفي اأن ن�ضير اإلى اأنَّ اأبا �ضعيد ال�ضيرافي 
قد اأفرد لها موؤّلفًا خا�ضًا �ضّماه »اإدغام القراء«، وق�ضم كبير من مظاهره 
التي اأوردها يقع تحت هذه الظاهرة، فيما يقع الق�ضم االآخر تحت ظاهرة 
لي�ضت بعيدة عنه، وذلك عندما تكون حركة االآخر حركة بنائية، ولي�ضت 

حركة اإعرابية)29(.
ك ال يمكن قبول م�ضاألة حتمية  وعلى هذا، فاإنَّ ق�ضية ت�ضكين المتحرِّ
ال�ضعر، ولكننا عند ذلك  بلغة  االأمر مخ�ضو�ضًا  ال�ضعر فيها، فلي�ص  لغة 

�ضنف�ضرها اأحد تف�ضيرين:
اإلى التخلُّ�صِ من حركات  اللغة العربية  التاريخي، وهو ميل  التف�ضير   -
االأواخر، وهو اأمر وارد؛ فاللغات )ال�ضامية( �ضارت في هذا الطريق 
ت�ضكين  على  اأمثلة  المروية  المظاهر  هــذه  اأّن  يعني  مما  الحتمي، 
العربية كانت في طريقها  واأنَّ  التاريخي،  الميل  ُتَمّثل هذا  ك  المتحرِّ
اإلى ال�ضير فيه في بع�ص بيئاتها الف�ضيحة التي مثلتها بع�ص القراءات 

القراآنية ال�ضحيحة، وغيرها من االأنماط اال�ضتعمالية.
- التف�ضير الذي ت�ضعى هذه الدرا�ضة اإلى طرحه، وهو اأّنها من مظاهر 
)المتبّقي( الذي يعني اأّن اللغة ال يمكن اإحاطتها بقواعدية �ضارمة، 
وال�ضّيما في حالة اللغة العربية التي طال عمرها حتى ا�ضتع�ضى على 

اال�ضتق�ضاء اأو التتبُّع.
تحريَك  به  ونعني  اتجاهها،  بعك�ص  ي�ضيُر  اأمٌر  الق�ضية  بهذه  ويرتبط 
كانت  فاإذا  بالذات،  االإعرابية  الحركة  ونخ�صُّ  الحركَة،  ي�ضتحقُّ  ال  ما 
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مظاهر  على  واأحيانًا  تركيبيٍة  عالقاٍت  على  ــًة  دالَّ االإعرابية  الحركات 
اأمر يلتزم  دالليٍة، فاإّن وجودها مرتبط بهذه العالقات والمظاهر، وهو 
االأحــوال،  اأغلب  في  اللغوية  التراكيب  تحكم  التي  النحوية  بالقاعدة 
بل  اأحوالها،  جميع  في  بالقواعدية  ملزمة  غير  ذكرنا  كما  اللغة  ولكن 
بعيدًا عن  فعلها  بممار�ضة  لها  ت�ضمح  التي  الحّرية  ُتْبقي م�ضاحة ما من 
القدماء  ال�ضيق، وهو ما عدَّ  النحو  اأو قواعد  ال�ضارمة  القواعدية  هذه 
االأمثلة، على  �ضنرى من  ال�ضعرية كما  ال�ضرائر  كثيرًا من مظاهره من 
اإلى �ِضَيٍع في هذا االأمر، فبع�ص العلماء ربطه  حين انق�ضم المعا�ضرون 
النحو  بمعطيات  متاأثرين  ال�ضطحية،  والبنى  التحــتية  البنى  بمو�ضــوع 
وه من قبيل الخطاأ الال�ضعوري في تراكيب اللغة،  التحويلي، واآخرون عدُّ
ها من خيارات ال�ضاعر  على حين التزم اآخرون بالخط ال�ضلفي الذي َيُعدُّ
ال�ضعبة التي يلجاأ اإليها كلما اأحوجته لغة ال�ضعر اإلى ذلك، ومن االأمثلة 
اأن ن�ضوقها على هذا ما حمله علماء اللغة من تحريك كلمة  التي يمكن 

)قفا( في قول امرئ القي�ص:

اإْذ ذهب ابن كي�ضان )ت 299هـ( اإلى اأّن امراأ القي�ص لي�ص له �ضاحبان 
في اأحد تف�ضيراته )يحتمل اأن يكون له �ضاحبان، ويحتمل الواحد()31(، 
ولكّن  )قــْف(،  له  يقوُل  اأنَّه  يعدو  ال  فاالأمر  ولذا  واحد)32(،  �ضاحٌب  بل 
اللغة تتيح له اأن يقول )قفن( بنون التوكيد الخفيفة التي يمكن اأن ت�ضبح 
األفًا في الوقف، وقد يجيء في الو�ضل)33(، وهو اأمٌر �ضعب ويحمل على 
ال�ضياق المعرفي، وال يحمل على ما تحتمله اللغة من طاقات، ولكن ما 
الطاقات  البعيد، وتحتمله  التاأويل  مه هنا هو ما ال يحتمل  نقدِّ اأن  نريد 
اللغوية وتجيزه، وهي طاقات ال تخ�ضع للقاعدة النحوية، كقول عمر بن 

اأبي ربيعة:

خوِل فحْوَمِل)30( ب�سقط اللوى بين الدَّ

قوما)34( الفتاتاِن  قالت  ل��ه  ���ن 

ق��ف��ا ن��ب��ك م���ن ذك����رى ح��ب��ي��ٍب وم��ن��زِل

وع�سري� اب��ن خم�ٍس  ب��دا  وُق��َم��ْي��ٌر 
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فقد قالت الفتاتان ل�ضخ�ص واحد في هذا البيت )قم( حتى ال ينف�ضح 
اأمرهما معه، وفعل االأمر من الناحية القواعدية ال يقبل التحريك، وقد 
اأن  ذكروا  فقد  ال�ضابق،  المذهب  االألف  ظهور  تف�ضير  في  النحاة  ذهب 
عليها  الوقوف  يجوز  التي  الخفيفة  التوكيد  بنون  )قومن(  هو  االأ�ضل 
اأنَّ كلَّ ما ي�ضبه هذه االأمثلة  اإلى  اأ�ضار رم�ضان عبدالتواب  باالألف، وقد 
�ضرورة تحتِّمها قافية ال�ضاعر المفتوحة)35(، وهو راأٌي ال يخرج عن راأي 
كثير من القدماء، غير اأّنه ال يلتفت اإلى اأنَّ ال�ضاعر )وهو ابن اللغة( قادر 
على ا�ضتح�ضار كثير من البدائل اللغوية اال�ضتعمالية، اإذ يمتلك معجمًا 
وا�ضعًا، وال ريب في اأّنه يدرك اأن اللغة اأو�ضع من اأن تح�ضره في ا�ضتعمال 
ِه  معّين، بل تعطيه كثيرًا من االإمكانيات التعبيرية التي ال تجعل من ن�ضِّ

ًا خارجًا على ج�ضم اللغة. ن�ضَّ
ولئن كان هذا االأمر واردًا في ال�ضعر - مما دفع النحاة اإلى درا�ضته 
اللغة، ففي قوله تعالى:  ُوِجَد في �ضعة  اأمٌر قد  ه  �ضمن لغة ال�ضعر - فاإنَّ
{لن�سفعن  تعالى:  وقوله  ال�ساغرين})36(  من  وليكونن  {َلُي�ْسَجَننَّ 
بالنون  و)لن�ضفعًا(  )ليكونن(،  الجمهور  قراأ  حيث  بالّنا�سية})37(، 

الخفيفة، وقد ُكِتبت باالألف فيهما باعتبار الوقف)38(.
ومن هنا فاإننا نقول اإّن اللغة بم�ضتوييها: القواعدي، وغير القواعدي، 
تتيح الأبنائها على جميع الم�ضتويات التعبيرية اأن يمار�ضوا الفعل اللغوي 
ر عن توا�ضلهم على اختالف م�ضتوياته، ولهذا، فاإنَّ  ممار�ضة فاعلة تعبِّ
اللغَة كائٌن على درجة رفيعة من المرونة التي تعطينا الحقَّ في اال�ضتعمال 
المرن، ورّبما الُمراوغ الذي ال يلتزم بالقواعدية وفقًا لم�ضاألة عنف اللغة 
يمكن  الذي ال  المتبّقي  فهو على هذا من  اإليها )لو�ضركل(،  اأ�ضار  التي 
م فيه بهذه القواعد التي تنطبق على )الكثير( على حين اأنَّ هذه  التحكُّ
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القواعد تترك المتبّقي )الم�ضاغب( ال�ضتعماالت لها طاقات تعبيرية قد 
ال يتيحها الم�ضتوى القواعدي اأحيانًا.

2 - حذف ال�سوت ال�سحيح:
اأنَّ  من  الرغم  فعلى  الم�ضّدد،  تخفيف  بعملية  الجزئية  هذه  تتمّثل 
يرتبط  وجــوده  فــاإنَّ  ال�ضعوبة،  من  �ضيئًا  الكلمة  على  ي�ضفي  الت�ضديد 
اأّن  غير  �ضرورته.  تتاأتَّى  هنا  ومن  االأغلب.  على  جديدة  لغوية  بدالالت 
اللغة ال تخ�ضع في كلِّ جزئياتها للقواعدية. ومن هنا، فاإّنها �ضتخرج على 
االأمر مرتبطًا  ولي�ص  الت�ضديد،  التخلُّ�ص من  القواعدية من طريق  هذه 
بال�ضعر، غير اأنَّ النحويين العرب وجدوا في لغة ال�ضعر ميدانًا للتطبيق 
على فكرتهم التي تريد اإخ�ضاع اللغة للقواعد المبنية على الكثير، فهم 
يذهبون اإلى اأنَّ ال�ضاعر قد وقع في هذا الحَرِج اال�ضتعمالي ب�ضبب رغبته 
في ا�ضتعمال هذا النمط اللغوي دون غيره، فلّما اختّل اإيقاع البيت لجاأ 

اإلى تخفيف الم�ضّدد الإقامة اإيقاعه.
وعلى الرغم من وجاهة االأمر من حيث مراعاة القواعد، فاإّن التف�ضير 
يجعل من التحليل اللغوي م�ضاألة ي�ضيرة، والحقيقة اأّن العملية اللغوية اأعقد 
من هذا بكثير، وال�ضيما اإذا ربطن االأمر بـ )ما يجوز وما ال يجوز لتقويم 
ال�ضعر( كما فعل القدماء)39(. الذين اأ�ضاروا اإلى اأنَّ موقع هذه ال�ضرورة 

هو القوافي الموقوفة. ومن االأمثلة على هذا قول امرئ القي�ص:

وقول طرفة:

اأن   ) ( و)هرٌّ المخففين من )اأفرُّ فقد قالوا في توجيه )اأفْر( و)هْر( 
قول  على  معلِّقين  االأبيات،  اأواخــر  م�ضاكلة  هو  التخفيف  هذا  في  ال�ضبب 
امرئ القي�ص، وغير مهتمين بـ )م�ضتعر( في �ضاهد طرفة التي ال تفيدهم 

)40( اأفّرْ اأّن�����ي  ال���ق���وُم  ع���ي  َي���دَّ ال 

م�ستعْر)41( ج��ن��وٌن  ال��ُح��بِّ  وم��ن 

ال�����ع�����ام�����ريِّ اب������ن������َة  واأب�������ي�������ِك  ال 

اأ���س��ح��وَت ال���ي���وَم اأم ���س��اق��ت��ك ه��ْر

)م(
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في هذا الحكم)42(، وهو حكم يجعل من القواعدية الملزمة لغير ال�ضاعر 
، غير اأنَّ الواقع التداولي للغة ال يقت�ضي هذا التعامل  ، وِهرُّ اأن يقول: اأفرُّ
ال�ضلب مع الظاهرة اللغوية، اإذ يمكن اأن يحدث هذا في اللغة، واالأمر ال 
يعدو َكْوَن اللغة تتيح في بعدها غير الخا�ضع للقواعدية اأْن يحذف المتكلم 
ل مقطع �ضعب، وهو  الحركة في حالة الوقف، وهذا الحذف يقت�ضي ت�ضكُّ
ا�ضتعمل  فقد  ولــذا   ،)hirr(و  )firr( اأي:  ب�ضامتين(  المغلق  )المقطع 
ُح في تداوله؛ الأنَّ  المتكلُم ما يخرجه عن القواعد ولكن اللغة تتيحه وَتَت�َضمَّ
اللغة ال تخ�ضع للقواعدية في �ضائر اأحوالها، ولكنها تخ�ضع لها في كثير 

من اأحوالها، وهو ما ُيطلق عليه م�ضطلح المتبقي.
وهو  اال�ضتعمالية،  االأنماط  من  اآخــر  نوع  الحذف  هذا  على  ويحمل 
ال�ضيرافي)43(،  بتعبير  ِد وت�ضكينه مع حذف حرف بعده  الم�ضدَّ تخفيف 

وذلك كما في قول االأع�ضى:

قوله  الق�ضيدة  هذه  ومن  النونين،  واإحدى  الياء  فحذف  معّنى،  اأي: 
اأي�ضًا:

اأي: زاَل عّني. ومنه قول لبيد اأي�ضًا:

اأي: ابن المعلى.
فاإنَّ  )المعّلى(،  ال�ضاعر  قال  اإذا  �ضيختلُّ  الوزن  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 
ال�ضاعر الذي يملك معجمًا عظيمًا كمعجم لبيد اأو االأع�ضى، قادر على اأن 
يت�ضّرف بمعجمه بما يبعده عن الخطاأ الال�ضعوري، بل يعلم ال�ضاعر اأن 
اللغة تتيح له هذا اال�ضتعمال، وهو وفقًا لهذه الدرا�ضة بعيٌد عن الخطاأ، 
من  جــزءًا  يبقى  ولكّنه  اللغوية،  القاعدة  عن  يروغ  الذي  الجزء  اإّنــه  بل 

العملية اللغوية.

ُمَعْن)44( ع��ن��اٌء  اإال  ال��م��رِء  ع��ل��ى 

عْن)45( زال  ق��د  ذل���ك  ي���ُك  ف����اإْن 

َرْهُط َمْرجوٍم ورهُط ابن الُمَعْل)46(

َل���َع���ْم���ُرَك م���ا ط����وُل ه���ذا ال��زَم��ن

وع������ه������د ال�����������س�����ب�����اِب وث�������ارات�������ه

وق�����ب�����ي�����ٌل م������ن ُل������َك������ْي������ٍز ����س���اه���ٌد
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النحويين قد انطلقوا من قاعدة قوية في  اإلى  ن�ضير  اأن  المفيد  ومن 
هذا  كان  فــاإذا  الحكم،  هذا  لمثل  تخ�ضع  التي  االأنماط  بين  التف�ضيل 
جائزًا في القوافي المقيدة، فهو اأولى في الورود في القوافي المطلقة، 

كما في قول النابغة:

وقد اأفاد ال�ضيرافي اأّن هذه الق�ضيدة مطلقة، واأنَّ الت�ضكين هو اإن�ضاد 
بع�ضهم، ولي�ص النمط االإلزامي لهذه الكلمة)48(.

3 - ق�سايا الترخيم:
ه،  الترخيم نوع من اأنواع الحذف، ولكنه يكون الأغرا�ص داللية تخ�ضُّ
فهو من اأنماط اللغة االنفعالية، كما هو وا�ضح من ا�ضمه، فهو من التحبب 

والتطريب، ولهذا يقال �ضوت رخيم)49(.
ت له قاعدة منذ بدايات النحو العربي، وهي اأّنه ال يكون اإال في  وقد اأُِقرَّ

َطرَّ �ضاعر)50(. النداء اإال اأن ُي�ضْ
هذا  على  )برج�ضترا�ضر(  كـ  الم�ضت�ضرقين  العلماء  بع�ص  حمل  وقد 
العربية)51(،  في  الحذف  اأنماط  من  ورد  ما  جميع  الحذف  من  النوع 
وهو  الترخيم،  اإليه  يهدف  الذي  والهدف  اللغوي  المعنى  من  انطالقًا 
التخفيف، وهو معنى ورد في ن�صٍّ البن جني: »اعلم اأنَّ الترخيم حذٌف 

يلحُق اأواخر االأ�ضماء الم�ضمومة في النداء تخفيفًا«)52(.
ة اأكثر مما كان  قَّ والحقيقة اأن القدماء كانوا على درجة عالية من الدِّ
ب�ضبب  وذلك  ة،  خا�ضّ بالنداء  قّيدوه  حين  وذلك  برج�ضترا�ضر،  عليها 
ما يحتفل به هذا النوع من الكالم من بعد داللي انفعالي يخ�صُّ داللة 
التحبُّب في الكالم، بل اإنَّ الترخيم ال يمكن قبوله في قواعدية اللغة في 
م  بع�ص االأ�ضماء المناداة نف�ضها، كما في االأ�ضماء العظيمة، اأو ما ال يرخَّ
ولهذا فقد حملوا  كالناقة.  الكبيرة  الحيوانات  الدالة على  االأ�ضماء  من 

مْن)47( ول�ست  منك  ل�سُت  فاإّني  ف���ج���وراً �����ٍد  اأَ������سَ ف����ي  ح����اول����ت  اإذا 
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بع�ص االأنماط المرّخمة على ال�ضرورة ال�ضعرية، ال لمخالفتها القواعد 
التركيبية للغة، بل لمخالفتها ال�ضرط الداللي، كما فعلوا في حديثهم عن 

قول الراجز اأبي النجم العجلي:
َع��َن��ق��اً ف�سيحا ن����اُق ���س��ي��ري  ي��ا 
فن�ستريحا)53( �سليمان  اإل���ى 

فقد اأقروا عدم قواعديته انطالقًا من الُبعِد الداللي، وهو اأنَّ الناقة 
ُم، غير اأن الذي يفيدنا في هذا المقام لي�ص القواعد، بل التف�ضير  ال ُتَرخَّ
الن�ضّي ال�ضياقي، ذلك اأّنه )اأَْن�َضَن( الناقة باأن اأ�ضفى عليها �ضمة ب�ضرية، 
اإذن مجّردة من  �ضليمان، فهي  الممدوح، وهو  اإلى  �ضتحمله  اأّنها  ب�ضبب 
�ضمة ال�ضخامة والجبروت، وهدفه من ذلك اأن يتحبَّب اإلى الناقة التي 
�ضتو�ضله اإلى �ضليمان، وهو تف�ضير ال يخ�ضع لقواعد النحو ال�ضيق الذي 
المبادئ  من  المنطلق  الحديث  والنحو  الت�ضوم�ضكي  النحو  اإليه  يحتكم 

ال�ضو�ضيرية.
القواعد في �ضمِّ  تفلح  لم  َلِئْن  اأّنه  الدرا�ضة قوله هو  تودُّ هذه  والذي 
مثل هذا ال�ضاهد اإلى اللغة القواعدية، فاإنَّ موؤ�ض�ضة اللغة نف�ضها ال يمكن 
اأن تخفق في �ضّمه، دون اأن يخ�ضع للقواعدية ال�ضارمة، وهو لي�ص من 
اللحون، بل اإّنه من االأداءات اللغوية الم�ضاغبة التي ال ُتعلَّل تركيبيًا، بل 
ًا �ضياقيًا، ووفقًا لعالقة المفردة بالعالم الخارجي، ومثل  ُتعلَّل دالليًا ن�ضيَّ

هذا االأمر كثير.
والترخيم بعد هذا باب وا�ضع في ال�ضرائر ال�ضعرية كما هو في كتب 
من   - ذلك  في  وال�ضبب  اللغوية،  ــه  اأداءات قّلة  من  الرغم  على  النحاة، 
وجهة نظر هذه الدرا�ضة - يعود اإلى الم�ضتوى العالي من االنفعالية الذي 
يمثله، فهو ال يرد اإال في التحبُّب اإلى ال�ضغير اأو الفتاة، فال نجد اأنَّ اأحدًا 
ر لنا رّد فعل بع�ص النحاة  رّخم اأباه اأو ما هو عظيم الخلقة. وهذا ما يف�ضِّ



ضرورة الشعر بني القاعدة واملتبقي

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

112

جـــــذور

عندما بلـغته قراءة من يقراأ بترخـيم مالك خـازن النـار في قـوله تعالى: 
{ونادوا يا مالك ليق�ِس علينا ربُّك})54(، فقد قراأ عبداهلل بن م�ضعود 
وعلي بن اأبي طالب ويحيى بن يعمر واالأعم�ص واأبو الدرداء: يا ماِل)55(، 
وقد تعّجبوا من الحال التي يكون عليها اأهل النار فهم يعتقدون باأّنهم في 
�ُضغٍل عن الترخيم والّتَحبُِّب وما يقت�ضيه الترخيم من دالالت، ولكّن بع�ص 
العلماء دافع عن القراءة، اإذ نجد اأن ابن ال�ضجري يذهب اإلى التف�ضير 
ال�ضياقي في �ضبيل تاأكيد قواعديتها، فروى اأنَّ بع�ص النا�ص دافعوا عن 
اإنَّ  »ويحك!  قالوا:  له  باأنه ال ب�ضيرة  ال�ضجري  ابن  و�ضفه  ا�ضتنكار من 
اإال ذو فطانة، وذلك  َلَمْعنى ال يعرفه  اِر  النَّ اأهل  في هذا االخت�ضار من 
ُعَفت  عت اأنفا�ضهم، وخفيت اأ�ضواتهم، و�ضَ ا َذلَّْت نفو�ضهم، وتقطَّ اأّنهم َلمَّ
ي�ضتعمله  ا  عمَّ وَعَجزوا  األ�ضنُتهم  َرت  َق�ضُ �ضكواهم،  تنفع  ولم  ُقواُهم، 

ف في منطقه«)56(. رُّ المالُك لقوله، والقادُر على التَّ�ضَ
وهذا التف�ضير ال اعترا�ص عليه، ذلك اأّنه ال يلجاأ اإلى القواعد وتطويع 
اللغـة الإثبـات ال�ضـاهد، بل يلجـاأ اإلى اللـغة في عمومـيتها، فهي اأعـمُّ من 
وهـو  باللغـة،  تحـيط  اأن  من  اأ�ضـيق  القواعـد  اأن  اأو  لقواعـد،  تخ�ضـع  اأن 
ْعِر حتى يقال اإّنه من �ضرائر  اأمـٌر ال �ضكَّ فيه، فهذا النمط لي�ص من ال�ضِّ
ال�ضعر، وما يمكن االعترا�ص عليه اأمر يخ�ّص �ضرطًا من �ضروط �ضحة 

القراءة، وهو مخالفة ر�ضم الم�ضحف فقط. 
ُحِمَل على ال�ضرورة، فهو كثيٌر كما ورد �ضابقًا،  واأما على م�ضتوى ما 
القواعدية،  على  د  التمرُّ مــن  كثيٌر  اأحكامها  فــي  عة،  متفرِّ وق�ضاياه 
فمنها التفريع الذي يخلخل القاعدة التي تقول اإنَّ الترخيم ال يجوز اإال 
تت�ضّمَنها  اأن  من  اأ�ضمل  اللغة  كانت  وَلّما  ة،  خا�ضّ المناداة  االأ�ضماء  في 
القواعدية، فقد حفظت لنا اأمثلة اأخرى جاءت في غير النداء، مما يعنى 
ولي�ص  اللغة  وهو من   - االأمــر  وقع هذا  فــاإذا  )المتبّقي(.  اأّنها من هذا 
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من القاعدة - �ضارع علماء النحو اإلى اإ�ضقاط مبداأ ال�ضرورة ال�ضعرية، 
الم�ضنوعة، فمن  النثرية  االأمثلة  بتاأييد �ضرورته من  وزادوا على ذلك 

ذلك قول االأ�ضود بن يعفر:

حوا هذه  اأجاز النحويون هذا الترخيم في ال�ضعر، ثّم و�ضّ        فقد 
العربّي،  النحو  باأمثلة من �ضناعتهم كما هو دارج في كتب  )االإجــازة( 
بما  ُيْعَرَب  واأن  ا�ضمًا مفردًا،  اأن يظلَّ  الحالة  اأّنه يجُب في هذه  فذكروا 
وراأيــت  بحنظٍل،  ومــررُت  حنظٌل،  هذا  فيقول:  االإعـــراب،  من  ُه  ي�ضتحقُّ

حنظاًل)58(.
ا�ضتقراء  اأن  االعتبار  بعين  االأخــذ  مع  حتى  قلياًل،  لي�ص  االأمــر  وهذا 
فيها  ورد  فقد  )ا�ضتنباطيًا(،  كاماًل  يكون  اأن  يمكن  ال  ون�ضو�ضها  اللغة 

ُم فيها غير المنادى، كما في قول جرير: ا�ضتعماالت اأخرى ُيَرخَّ

ا�ضم  وهــي  )اأمـــاَم(  )اأمــامــة( ف�ضارت  رّخــم  ــه  اأّن هو  هنا  فال�ضاهد 
جاز  مما  الترخيم  هذا  اأنَّ  النحاة  اأفــاد  وقد  منادى،  ولي�ضت  »اأ�ضحى« 
لل�ضاعر في ال�ضرورة، وهم في هذا يحتكمون اإلى قواعدية اللغة للحكم 
واإن كان ال يخرج على  القواعدية،  لهذه  ا�ضتعماليٍّ ال يخ�ضع  على نمط 

اللغة، وهو لي�ص ِبُمنَكٍر في اال�ضتعمال.
ومن ذلك اأي�ضًا: 

م على لغة من ينتظر، دون وجود النداء.         اأي: اأثالة، فرخَّ
وقال �ضاعر من بني نه�ضل:

ي اأماِل بن حنظِل)57( ِلَي�ْسُلَبني ِعزِّ

واأ�سحْت منك �سا�سعًة اأماما)59(

��������اٌد واآون��������������ًة اأُث����������������اال)60( وَع��������بَّ

�سماعي)61( به  رفعت  �سيٍء  على 

وه������ذا ردائ�������ي ع���ن���ده ي�����س��ت��ع��ي��ره

ِرم���ام���ا ِح���ب���اُل���ُك���ُم  اأ����س���ح���ْت  اأال 

ق�����ن�����ي وط����ْل����ٌق رِّ اأب�������و َح����َن���������ٍس ُي�����وؤَ

ت���ل���وم���ي ال  ف�����������ارَع  اأمَّ  ي������ا  اأال 
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؛ الأنَّ الترخيم اإنما يكون     وقد ذكر اأبو زيد االأن�ضاري اأّن هذا القول �ضاذٌّ
مها)62(. في المنادى، واالأمُّ هنا هي المناداة، ولي�ضت فارعة حتى يرخِّ

الم�ضاألة عندما  �ضديدًا في هذه  قواًل  ال�ضيرافي  �ضعيد  اأبو  اأورد  ولقد 
ة: مَّ ث عن قول ذي الرُّ تحدَّ

لل�ضرورة،  )مّية(  رّخم  اأّنه  االأوُل  )مي(،  لترخيم  وجهين  ذكر  فقد 
والثاني اأنَّ المراأة ت�ضّمى )مي( و)مّية(، فمّرة ي�ضّميها بهذا اال�ضم ومرة 
ّيه ابن اللغة في ا�ضتعمال النمط الذي  بذاك)64(، وهو اأمر ي�ضير اإلى حرِّ

ت�ضمح به اللغة متى كان ذلك محققًا لغر�ص التوا�ضل.
ومما يمكن حمله على الترخيم في غير النداء مّرة وحمله على النداء 

مّرة اأخرى قول عنترة بن �ضداد:

القواعدية،  اللغة  تحتمله  الذي  التاأويل  دائرة  في  يقع  ال�ضاهد  وهذا 
فيحتمل  للقواعدية،  الخا�ضعة  غير  اللغوية  اال�ضتعماالت  تحتمله  كما 
اأن يكون نداء مع حذف اأداته، والتقدير: يا عنتُر، وعندها فاإّنه يحتمل 
َد  التودُّ يفتر�ص  الذي  الداللي  التحليل  اأو  النحو،  لقواعد  وفقًا  الترخيم 
اإلى )عنترة( عند ا�ضتداد المعركة، ويحتمل اأي�ضًا اأن يكون مفعواًل به في 
غير النداء، اأي: على الخبر، والتقدير ينادون عنتر، وهو اأمر يخرج عن 
لي�ضبح  النداء،  يقت�ضيه  الذي  العالي  االإف�ضاحي  والم�ضتوى  االنفعالية 
من�ضجم  غير  القواعدية  الناحية  من  فالترخيم  عادية(،  خبرية  جملة 
مع قاعدته، ولكن التف�ضير الن�ضي الذي اأ�ضرنا اإليه �ضابقًا يحتمل هذا 
االأمر احتمااًل ال لب�ص فيه، وهو ما ي�ضتند اإلى نظرية �ضياق الحال، وذلك 
اأّن هوؤالء الذين ينادون )عنتر(، كانوا في حال �ضديدة من ال�ضيق في 
اإلى عنتر ويرخمونه في حال عدم روؤيتهم  بون  القتال، ولهذا فهم يتحبَّ

اإياه من هول القتال.
واالأمثلة ال�ضعرية لي�ضت قليلة)66(.

وال ترى مثلَها ُعْجٌم وال َعَرُب)63(

َلباِن االأدهم)65( اأ�سطان بئٍر في 

ُت�����س��اع��ف��ن��ا َم������يٌّ  اإْذ  ����َة  َم����يَّ دي�������اُر 

��ه��ا ي���دع���ون ع��ن��ت��َر وال����رم����اح ك��اأنَّ
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      فلو حملوا )كي ال يح�ضاِن( على القاعدة التركيبية النحوية لكانوا 
م�ضطرين اإلى نفي النمط قواعديًا؛ الأّن من مقت�ضيات )كي( اأن تن�ضب 
الفعل بعدها)68(، ولكّنهم احتكموا اإلى اأّن )كي( هنا لي�ضت هي النا�ضبة 
اأّنها م�ضبهة بالترخيم، بمعنى )كيف(،  اإلى  للفعل الم�ضارع، بل ذهبوا 
وال يجوز اأن يكون في معنى )كي(؛ الأنَّ الراعيين لم يفعال �ضيئًا كي ال 

ا اأثرًا من الُبعراِن)69(. ُيح�ضَّ
ق�ضية  خــالل  من  اإال  يتاأّتى  ال  البيت  هــذا  في  الترخيم  مع  وال�ضبه 
ا�ضم  م  ُيَرخَّ لم  اأّنه  كما  المنادى،  في  يتمَّ  لم  االأمر  فاإن  واإاّل،  الحذف، 
وهو  )كيف(  المبني  اال�ضم  ُرّخــم  بل  غيره،  في  وال  النداء  في  ال  بعينه 
اأمر ال يكاد ي�ضتقيم مع اأيِّ قاعدة، بل اإنَّ هذا رّبما كان الم�ضتنَد الذي 
ا�ضتند اإليه برج�ضترا�ضر في حكمه المطلق باأنَّ ُكلَّ حذف في اللغة اإّنما 

هو ترخيم)70(، وهو حكم ال يراعي الداللة على االإطالق.
اأي�ضًا ما حمله النحاة على الترخيم، وهو ما اأطلقوا عليه  ومن ذلك 
ترخيم الت�ضغير، وقد اأقروا بجوازه في الكالم وفي ال�ضعر، وهم يق�ضدون 
)اأزهــر( على  الزوائد، كت�ضغير  فيه من  اال�ضم على حذف ما  ت�ضغير 
)ُزهير(، و)حارث( على )ُحريث(، و)فاطمة( على )ُفَطْيمة(، وال�ضعر 

كما نرى ال يخت�صُّ به)71(.
فالخروج عن قاعدة الت�ضغير ظاهٌر، الأنَّ هذه االأ�ضماء لي�ضت بثالثية 
على  ي�ضّغر  الذي  )اأفعل(  وزن  من  هي  بل  )ُفَعْيل(،  على  ت�ضغر  حتى 

اأطلقوا عليه: »ما  النحاة على ما  الترخيم ما حمله  ويرتبط بق�ضايا 
ي�ضبه الترخيم«، ولقد جاءوا ب�ضاهد احتكموا في توجيهه اإلى الداللة ال 
والقواعدية،  التركيب  اإلى  يرتكز  الذي  لمنهجهم  خالفًا  التركيب،  اإلى 

وهو قول ال�ضاعر:
كي ال ُيح�ّساِن من ُبْعراننا اأثرا)67( ِل���ُب���ْع���راٍن ل��ن��ا ���س��ردت اأو راع���ي���اِن 
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)ُفَعْيعل(، وعليه يجب اأن يكون ت�ضغيره وفقًا لقواعدية اللغة المحتومة 
)فويعل(،  وزن  على  ُر  غَّ ُي�ضَ الذي  و)فاعل(  )ُزَهْير(،  ولي�ص  )اأَُزْيهر( 
اللغة  ولكن  و)ُفَوْيِطمة(،  )ُحَوْيِرث(  على  تجريهما  القاعدة  فاإنَّ  وبهذا 
�ضائر  في  القاعدة  هــذه  تحت  ان�ضواوؤه  يمكن  ال  الــذي  ا�ضتعمالها  في 
وهي  وُفَطيمة،  وُحَرْيث  ُزَهْير  اأي:  القاعدة،  خالف  على  جاء  اأحواله 
اأنماط ا�ضتعمالية �ضحيحة ال تخ�صُّ ال�ضعر، بل تخ�ص اال�ضتعمال اللغوي 

المطلق من قيود القاعدة، فهو على هذه الحالة من )المتبقي(.
االأمثلة  من  وغيرها  هــذه،  الترخيم  اأنماط  اإنَّ  القول  الممكن  ومن 
ها ال تبقى  الم�ضاِبهة اإنما كانت في االأ�ضل مما جاء في لغة ال�ضعر، ولكنَّ
اللغة الحّر، فترد على  حبي�ضة اال�ضتعمال ال�ضعري، بل تنطلق في عالم 

األ�ضنة الناطقين باللغة في �ضائر اأحوالهم اللغوية.
م�ضتوى  على  القاعدَة  يخترق  ُبْعٌد  الترخيم  �ضواهد  لبع�ص  كان  ولقد 
الحركة االإعرابية التي ال ريَب في �ضالبة قاعدتها االإعرابية، فالمنادى 
في  المقرر  الحكم  من  قاعدته  يتَّخذ  المثال  �ضبيل  على  العلم  المفرد 
هذا  ولكنَّ  ال�ضّم،  على  مبنيٌّ  فهو  النحاة،  وقواعد  اال�ضتعمال  اأ�ضول 
ال�ضم الملزم للقاعدة النحوية لي�ص كذلك لال�ضتعمال اللغوي، كما في 

قول النابغة الذبياني:

، وهو ما         وكان من الممكن اأن يقول )يا اأُميمُة( بالبناء على ال�ضمِّ
ين�ضجم مع القواعدية التي ك�ضفها النحاة، دون اأن تلجئه �ضرورة اإيقاعية 
اأو غيرها اإلى هذا الفتح، وهو اأمٌر لم يكن ليغيب عن النحاة االأوائل ورواة 
اللغة، فقد جاء عن االأ�ضمعي في روايته ديوان النابغة الذبياني اأّنه اأراد: 
يا اأَُمْيَم بالترخيم على لغة من ينتظر، ولكنه لم يتمّكن من ذلك، فاأدخل 
نّيته الترخيم فحّركها حركة الميم، وهذا كثيٌر )في الكالم  الهاء وفي 

وال�ضعر()73(.

وليٍل اأُقا�سيه بطيء الكواكب)72( ك��ل��ي��ن��ي ِل���َه���مٍّ ي���ا اأَُم���ْي���َم���َة ن��ا���س��ِب
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وهذا التف�ضير ال يلتفت اإلى العالقات التركيبية القائمة بين عنا�ضر 
التركيب اللغوي، ويوؤيد ما نحن ب�ضدده في هذه الدرا�ضة.

4 - ق�سر الممدود ومّد المق�سور:
المّدية  الحركة  من  جــزٍء  من  تخلُّ�ضًا  كونه  الممدود  ق�ضر  يعدو  ال 
، وكذلك  الطويلة. ومن وجهة نظٍر قواعدية، فاإن المق�ضور مق�ضوٌر ال يمدُّ
فاإّن الممدوَد ممدوٌد وال يق�ضر، غير اأن القاعدة التي تبنى على الكثير 
مّتخذة من النظام اللغوي )competence( قاعدة قيا�ضية لها، ومتَّكئًة 
عليه، ال تتحّكم بجميع االأداءات اللغوية، فاالأغلب في هذه االأداءات اأن 
ال  منها  جــزءًا  اأّن  غير  النظام،  هذا  في  نة  المخزَّ القاعدة  من  تنطلق 
ُن في الذاكرة مع  ب اإلى ق�ضمين: االأول منهما ما ُيَخزَّ يخ�ضع له، بل يت�ضعَّ
غيره من تجارب الحياة االأخرى، ويتمُّ ا�ضتدعاوؤه عند الحاجة، والثاني 
تلك اال�ضتعماالت التي تنبو عن القاعدة وتروغ عنها دون اأن تتمّكن من 
�ضبطها واإخ�ضاعها، وهي جزٌء من هذا )المتبقي(. ولّما ر�ضد النحاة 
هذا االأمر اأرادوا اأن يخ�ضعوه لل�ضمت القيا�ضي العام، فلجاأوا اإلى التاأويل 

والتقدير.
فمن ذلك مثاًل ما جاء من ق�ضر النمط الممدود )�ضنعاء( في قول 

الراجز:
َفر)74( الُبدَّ من �سنعا واإن طال ال�سَّ

النحاة)75(.  جــوازه  على  اأجمع  مما  اأّنــه  ورد  وقد  الممدود،  من  وهو 
والحقًُّ اأن يقال اإنَّ اللغة هي التي اأجازته، ولي�ص النحاة من فعلوا هذا.
ومما ي�ضبه هذا المثال، وحمله النحاة على ال�ضرورة قول االأع�ضى:

  واالأ�ضُل: العّداء، وهو �ضيغة مبالغة من )العدو( على وزن )فّعال)77(.
ما اإْن تناُل يُد الطويِل قذالها)76( ٍة ا وُك�������لُّ ِط����ِم����رَّ وال�����ق�����ارُح ال�����َع�����دَّ
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وقد اأورد اأبو �ضعيد ال�ضيرافي اأنَّ الفراء لم ُيجز اأن يق�ضر من الممدود 
ما ال يجوز اأن يجيء في بابه مق�ضورًا، نحو حمراء و�ضفراء، فال يجوز اأن 
رها )اأفعل(، وال يجوز في موؤنثه اإال )فعالء( ممدودة،  ُتق�ضَر؛ الأنَّ مذكَّ
ر )فقهاء( الأّنه جمع )فقيه(، وما كان من )فعالء( جمع  ُيَق�ضَّ كما ال 

فعيل، ال يكون اإال ممدودًا، مثل: كريم وكرماء)78(.
وهذا  ا�ضم،  اأّنها  وذلك  و�ضنعاء(،  )�ضنعا  عن  يختلف  هذا  اأّن  غير 

ي�ضبه قول ال�ضاعر:

الثاني،  ال�ضطر  في  و)االأطباء(  االأّول،  ال�ضطر  في  االأطّبا  قال:  فقد 
مما يدّل على اأّن اللغة قد رّخ�ضت له اأن ي�ضتعمل هذا النمط مق�ضورًا، 
بين  جمع  اأّنــه  كما  غيره،  اأخــرى  باأنماط  ت�ضمح  اأن  يمكن  اأّنها  ريب  وال 
اإذا جئنا لم�ضاألة �ضراع االأنماط اللغوية  اال�ضتعمالين الجائزين. ونحن 
اأّنه يطرح م�ضاألة  َوَجْدَنا  الم�ضّغر،  ت�ضوم�ضكي  برنامج  التي ُطرحت في 
باق �ضيوؤول في النهاية اإلى  )�ضباق( بين التراكيب والبنى، واأنَّ هذا ال�ضِّ
َغَلَبِة اأحد النمطين على االآخر، مما يعني اأننا اإذا طّبقناه على هذا االأمر 
غير  َتَغلُّبًا  المق�ضور  على  َتَغلَّب  قد  الممدود  النمط  اإن  نقول  اأن  يمكن 

نهائي، بدليل ا�ضتعمال النمطين معًا في بيت واحد.
والم�ضاألة المهمة في هذا ال�ضاهد هي اأنَّ )االأطبا( جمع طبيب، وقد 
)فعيل(،  جمع  الأّنه  ق�ضره؛  عدم  الكثير  على  المبنية  القاعدة  فر�ضت 
هذا  مع  ونحن  عليها،  ل  يعوِّ وال  القاعدة  هذه  يخترق  ال�ضاهد  اأّن  غير 
جميع  على  بال�ضرورة  ت�ضتمل  ال  القاعدة  اأن  من  انطالقًا  )االختراق( 
االأمر،  هذا  توؤيد  البراغماتية  ونزعتها  اللغة  تداولية  اأنَّ  كما  االأداءات، 

ومن هنا، يمكن حمل هذه اال�ضتعماالت وغيرها على )المتبقي(.
وقد حمل النحاة على هذا قول �ُضَمْيِت بن زنباع:

االأ�ساُة)79( االأط���ب���اء  م���ع  وك����ان  ح���ول���ي ك������ان  االأط�����ب�����ا  اأنَّ  ف���ل���و 
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اإال  االإهــداُء  ُيْهدي( وال يكون  اإهدائها، وهو م�ضدر )اأهــدى  اأي: من 
ممدودًا. ولكن ال�ضاعر ا�ضتثمر اإمكانيات مختلفة تتيحها له اللغة، كق�ضر 

الممدود )اهداها(، والتخلُّ�ص من همزة القطع اأي�ضًا.
وهو  ا�ضتعماليًا،  يناق�ضها  ما  بالحذف  المتعّلقة  الق�ضية  ويقابل هذه 

ق�ضية مّد المق�ضور، ومثاله قول ال�ضاعر:

اأي: وال ِغنى، والغنى من المق�ضورات، واأما الغناُء بالمّد فمن ال�ضماع 
)اال�ضتماع(، وهكذا هي القاعدة)81(. واأما هذا ال�ضاهد فمن االأنماط 
التي تنّكبت القاعدة، واإن ظّلت جزءًا من اللغة ال ين�ضلخ عنها، غير اأن 
َك ال�ضديد بالقاعدة دفعت عالمًا كبيرًا مثل اأبي �ضعيد ال�ضيرافي  التَّم�ضُّ
اإلى القول اإّن اإن�ضاد هذا ال�ضاهد على مدِّ المق�ضور لي�ص فيه حجة؛ اإذ 
يجوز اأن يكون )وال َغناُء( بفتح الغين، والَغناء لي�ص هو الغنى، واإن كان 
فاخرته  اأي:  )غانيته(،  للفعل  م�ضدرًا  يكون  اأن  يمكن  اأّنه  كما  بمعناه، 

كًا بالقاعدة. بالغنى)82(، وذلك تم�ضُّ
كما اأّنه رف�ص ما رواه الكوفيون على هذه الظاهرة من رجز، وهو:

اأخ��ُت بني ال�سعالء  قد علمت 
وع���ل���م�������ْت ذل�����ك م�������ع ال���ج���راء
اأن ِنْع�َم ماأكواًل على الخواء)83(

وذلك اأنَّ االأ�ضل: ال�ضعال، والخوا، فمّدهما ال�ضاعر، وذكر ال�ضيرافي 
جائز  وغير  اأي�ضًا،  معروف  غير  وقائله  معروف،  غير  الرجز  هذا  اأّن 

االحتجاج بمثل هذا)84(.
مدِّ  برف�ص  القا�ضي  ُحْكِمِه  اإلى  بال�ضيرافي  دفع  الذي  ال�ضبب  ولعّل 
تم�ضك  اأّنــه  مع  النحوية،  القاعدة  على  الحر�ص  من  منطلق  المق�ضور 

ِبِفيَّ من اهداها لَك الدهَر اإْثِلُب

ِغناء)80( وال  ي������دوُم  ف���ق���ٌر  ف���ال 

���ًة ��م�����ا اأُه�����������دي ل��ق��ي�����س ه���ديَّ ول��ك��نَّ

���س��ي��غ��ن��ي��ن��ي ال�����ذي اأغ����ن����اك ع��ّن��ي
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يتطلَّبه  اإنما هو حذف  الممدود  ق�ضر  اأن  فذكر  والثقل،  الخفة  بم�ضاألة 
ال�ضعي اإلى التخفيف، كما في الترخيم، واأما مدُّ المق�ضور فهو زيادة ال 

ينفع معها التخفيف)85(.
5 - حذف اأجزاء من اال�ستعمال اللغوي:

راعت  التي  اللغة  قواعدية  على  تركيبيًا  انقالبًا  الحذف  هذا  ويمثِّل 
من  �ضروريٌّ  اإهمال  وهو  التقعيد،  في  )القليل(  اأمر  واأهملت  )الكثير( 
و�ضعوبة  اللغة  عمومية  فكرة  من  تنطلق  التي  الدرا�ضة  هذه  نظر  وجهة 
ح�ضرها في )قاعدة(، ل�ضعتها وتاأثُّرها بحاالت االآداء وظروفه، وعدم 
اأو القدرة  اأو الكفاية  ِتها( للنظام اللغوي العام المجّرد  خ�ضوعها )بكلِّيَّ
Competence وذلك اأّن بع�ص االأنماط الكالمية قد تقوم بوظيفة مهّمة 

في الكالم تتمثَُّل بالربط اأو اأداء داللة ما، وبع�ضها قد يقوم بدوٍر بنائي 
ي�ضّكل معه جزءًا من النمط اللغوي قد يتع�ّضر فهم داللته اإذا ُحذف من 
النمط، ولكن ما دام االأمر موجودًا فال بدَّ من اأن نلتم�ص له وجها تداوليًا 

ر وجوده مخالفًا للعامِّ من اللغة. يف�ضِّ
- حذف الفاء في جواب ال�سرط:

تقت�ضي القواعد التركيبية للغة العربية اأن ترتبط الفاء بجواب ال�ضرط 
اإلى  في اال�ضتعمال النابع من النظام اللغوي، وذلك كقولنا: من يذهب 
المدينة ف�ضي�ضتري عطرًا، وهذا هو الطريق العام الذي �ضارت فيه اللغة، 

وذلك بالتخلُّ�صِ من هذه الفاء التي بدت ُمْلِزَمًة في النظام القواعدي.
ويبدو اأّن اللغة با�ضتعماالتها النثرية وال�ضعرية ال ترف�ص هذا الحذف، 
الحّر،  واال�ضتعمال  ال�ضعر  باأمثلة من  العرب على هذا  العلماء  َل  مثَّ فقد 
ُك بمبداأ ال�ضرورة بقولنا: اإْن  فقد مّثل له اأبو �ضعيد ال�ضيرافي الذي يتم�ضَّ

تاأِتني اأنا اأكرُمك، وقول ال�ضاعر: 
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ي��ا اأق�������رُع ب���َن ح��اب�����ٍس ي��ا اأق����َرُع
َرُع )86( َرْع اأخوَك ُت�سْ اإنََّك اإْن ُي�سْ

ُل هذا المتبقي، الأنَّ القاعدة  َرُع، ولكنَّ حذف الفاء منه يمثِّ اأي: فُت�ضْ
تقت�ضيه، ولكن اللغة نف�ضها ال تقت�ضيه بال�ضرورة، ومثله قول ح�ضان بن 

ثابت اأو كعب بن مالك اأو غيرهما:

اأّن الرواة قد تالعبوا بهذا ال�ضاهد فغيَّروه، مما  اأورد االأ�ضمعي  وقد 
اأوقعه في هذه ال�ضرورة، واأن الرواية ال�ضحيحة هي)88(: 

اأي: من ياأتها فال ي�ضيرها)90(.
- حذف جزء من �سوامت الكلمة:

ربطناها  اإذا  اإال  المعجمية  دالالتها  من  بالكلمة  يخرج  قد  اأمــٌر  وهو 
اإليه؛ فالكلمة قد  اأن ي�ضَل  اللغة نف�ضه  بال�ضياق، وقد يكون بمقدور ابن 
، غير اأنَّ مثل  ت�ضُل اإلى حدِّ التعمية مما يو�ضل الخطاب اإلى هذا الحدِّ
هذا االأمر ال عالقة له بالم�ضتوى التركيبي، بل يبقى من عالئق الم�ضتوى 

المعجمي.
اج: ومن ذلك مثاًل قول العجَّ

ة من ورق الَحمى)91( قواطناً َمكَّ

            وهو اأمٌر لي�ص بالغريب على التفكير القواعدي عند العرب كما 
حون  الحظنا في موا�ضع اأخرى من هذه الدرا�ضة، فكثيرًا ما نراهم ي�ضحِّ

هم بال�ضاعر )ابن اللغة(. ال�ضاهد بما يظهُر ُح�ضن َظنِّ
ومثل هذا ال�ضاهد في حذف الفاء قول ال�ضاعر:

رِّ عند اهلل مثالِن)87( رُّ بال�سَّ وال�سَّ

َعٌة َمْن ياأِتها ال ي�سيرها)89( ُمَطبَّ

...    ...     ...      ...     ...

َمْن يفعل الَح�َسناِت اهلل ي�سُكُرها

اإنَّها َط��ْوِق��َك  ف��وَق  ْل  َتَحمَّ فقلت: 

من يفعل الخير فالرحمن ي�سكره
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وهو يريد: الحمام، فكيف لي اأن اأعرف اأنَّه يق�ضد )الحمام( اإال اإذا 
عرفت اأّنه من الم�ضاحبات المعجمية)92( Collocations لكلمة )ورق(؟
فو�ضيلتنا اإلى معرفة هذه الكلمة هي ربطها بما يرافقها من كلمات، 

اأي اأّن معناها ولفظها من المتوّقع المرتبط بال�ضياق اال�ضتعمالي.
ومثله قول الراجز:

َفدعا كالنا  اأ�سرفنا  �ِسئِت  ل��و 
ف��اأ���س��م��ع�����ا �����������ُه  َربَّ َج����ْه���������راً  اهلَل 
فاآ اً  ���َس��رَّ واإْن  خ��ي��راٍت  بالخ�يِر 
تاآ)93( اأن  اإال  �رَّ  ال�سَّ اأري�����ُد  وال 

، وقوله: اإال اأن تاآ، اأي: اإال  رُّ ، اأو: فال�ضَّ فقوله: )فاآ(، اأي: فاأ�ضابِك ال�ّضرُّ
اأن ت�ضاِء )ت�ضائي(، وهو اأمر تحتاج معرفته اإلى معرفة المعنى.

فيمكن  ال�ضرورات،  من  ب�ضرورة  يرتبط  ال  الحذف  من  النوع  وهذا 
الخارجي،  واالإيقاع  القافية  بقيود  المقيَّدة  غير  اللغة  في  مثله  ياأتي  اأن 
اللغوية،  التعرية  اأو  اللغوي  اأن نطلق عليه م�ضطلح الحتَّ  وهو ما يمكن 
و�ضّماه رم�ضان عبدالتواب: ِبلى االألفاظ)94(، وذلك مثل: م اهلل، بمعنى 
اأيمن اهلل، وعم �ضباحًا، اأي: اأنعم �ضباحًا، وغيرها، غير اأّن ورودها في 
اال�ضتعمال ال�ضعري هو الذي جعل النحويين يخ�ضونها بلغة ال�ضعر، وهم 
الذين اأوردوا اأمثلة اأخرى كثيرة على هذا الحذف في �ضعة الكالم دون 
للحذف  مو�ّضعًا  بابًا  جني  ابن  عقد  ولقد  بال�ضرورة،  ربطه  يحاولوا  اأن 

اأورد فيه اأمثلة على ت�ضاقط اأجزاء الكلمة)95(.
وهو ما يمكن اأن نطلق عليه )كما في هذه االأمثلة( م�ضطلح عنف اللغة 
الذي يعني فيما يعنيه الق�ضوة في تطويع اللغة لبع�ص المرامي والغايات، 
دون اأن تكون محتملة له مما ي�ضبب بع�ص الفجاجة في ال�ضياغة اللغوية. 

ومنه اأي�ضًا قول ال�ضاعر:
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هذا  اأّن  ال�ضيرافي  ويرى  ال�ضاكنة،  النون  فحذف  ا�ضقني،  ولكن  اأي: 
الحذف ناتج عن اأنَّ البيت لم يّتزن له مع النون)97(.

ربطها  به  النحاة  حــاول  ما  اإلــى  اأ�ضرنا  كنا  اأخــرى  اأمثلة  جــاءت  وقد 
بالم�ضتوى التركيبي مما عّدوه حذفًا للنون، في مثل قول ال�ضاعر:

رون اأن  فاحتكامهم اإلى القواعدية في توجيه هذا ال�ضاهد جعلهم يقرِّ
)ا�ضرَب( قد ُحِذَفت منه النون؛ الإنَّ اأ�ضله )ا�ضربْن( بالنون الخفيفة، 
الب�ضريين(  )عند  ال�ضكون  على  مبنّي  االأمــر  فعل  اإنَّ  تقول  والقاعدة 
د هذه القاعدة قاعدة اأخرى تقول اإّنه  ومجزوم )عند الكوفيين(، ويع�ضِّ
يجوز اأن ُيوَقَف على نون التوكيد ال�ضاكنة باالألف )ا�ضربا(، واأّنه يمكن 
َر االألف اإلى الفتحة، وهو اأمٌر يعرف في الدرا�ضات العربية با�ضم  اأن ُتَق�ضَّ
االجتزاء بالحركة عن الحرف، اأي اأّنه اجتزاأ بالفتحة عن االألف ههنا. 
وقد بحثه ابن جني تحت باب: اإنابة الحركة عن الحرف والحرف عن 
الحركة)99(، وتذهب الدرا�ضة اإلى اأنَّ ما ذكروه من �ضواهد عليها لي�ص 

ًا بلغة ال�ضعر، بل جاء مثله كثير في القراآن الكريم وقراءاته. خا�ضّ
خال�سة الدرا�سة:

اإنَّ من اأهم ما يمكن الحديث عنه من نتيجة البحث هو اأنَّ اللغة ال تتميز 
بخ�ضوعها التاّم للقواعدية، ذلك اأنَّ اللغة على امتداد ع�ضور ا�ضتعمالها 
ت�ضير في طرائٍق �ضّتى، واأما القواعد فاإنها تتميز بافترا�ص لحظة الثبات 
اال�ضتعمالي الظاهري الذي تو�ضع القواعد انطالقًا منها، ومن هنا فاإنَّ 
عددًا لي�ص هّينًا من اال�ضتعماالت ال تاأخذ هذه اللحظة المفتر�ضة بعين 
ولكنَّ  االإطــالق،  القواعد على  تبدو غير من�ضجمة مع  اإّنها  بل  االعتبار، 
َة في التقعيد هي التي تحاول فر�ص القواعدية عليها، وقد  الرغبة الملحَّ

والِك ا�سقني اإن كان ماوؤك ذا ف�سِل)96(

ْيِف َقْوَن�َس الَفَر�ِس)98( �َسْرَبَك بال�سَّ

اأ���س��ت��ط��ي��ع�����ه وال  ب���اآت���ي�������ه  ف���ل�������س���ُت 

ا�����س����ِرَب ع��ن��ك ال���ه���م���وم ط��رَق��ه��ا
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قليلة  تكون  اأن  يمكن  ال  التي  اال�ضتعماالت  هذه  من  ال�ضلوك  هذا  يبدو 
لهذا  ووفقًا  المخالفة،  هذه  ب�ضبب  بالقاعدة؛  المتم�ضكين  الآمال  مخيبًا 
فقد حاولوا فر�ص القواعدية عليها، ولما لم يت�ضنَّ لهم ذلك، انهمكوا في 
البحث عن تف�ضيرات تخ�ضعها للغة ال للقاعدة، كال�ضرورة اأو ال�ضذوذ، 
اأو الخطاأ  وبلغ بع�ضهم ذروة التم�ضك بالقاعدة حين عدوها من اللحن 

في اللغة.
كما يمكن القول اإّن في مبحث ال�ضرورة التفاتًا طيبًا نحو ما ن�ضميه 
في  ال�ضرائر  هــذه  بخ�ضو�ضية  العلماء  ك  تم�ضُّ اأن  غير  )المتبّقي(، 
اأو  الم�ضطلح  بهذا  عنه  التعبير  عن  اأبعدهم  الذي  هو  ال�ضعر  لغة  باب 
اأطلقوا عليه  اأيِّ م�ضطلح قريب منه، وقد جاء كثير من ا�ضتعماالت ما 
م�ضطلح ال�ضرورة في �ضعة الكالم، مما ينفي عنه �ضمة ال�ضرورة، وقد 
بع�ص  عدوا  عندما  القاعدة  �ضبيل  في  اللغة  عن  يتجاوز  بع�ضهم  راأينا 
وهي  )اأفئيدة(  اإ�ضباع  قراءة  في  كما  اللحن  من  الموثوقة  اال�ضتعماالت 

قراءة قراآنية �ضحيحة الرواية.
اأُْطِلَق  مما  الكالم  من  الحركة  على حذف  اأمثلة  راأينا  فقد  هنا  ومن 
ك، كما راأينا حذف مقطع اأو اأكثر منه في  عليه م�ضطلح ت�ضكين المتحرِّ
باب الترخيم وغيره، وهو حذف ال يخ�ضع للقواعد التركيبية، واإن كان له 

جوانب داللية مرتبطة بالتركيب.
الحال  هو  كما  القواعدية  على  يتكئ  من  اأنَّ  الدرا�ضة  هذه  تفيد  كما 
عند اأتباع المدر�ضة التحويلية في اأغلب حلقاتها ال يمكنه اأن يف�ّضر �ضبب 
خروج هذه االأنماط على القواعد، اأو كيفية اإخ�ضاعها للعوامل )ال�ضبط 
والربط(، اإْذ اإَنها غير ملتزمة بالنظام اللغوي، ولذا، فقد انحازت اإلى 
االأنماط التي ُيْعَتَمُد فيها على اال�ضتدعاء والحفظ، وهو اأمٌر ال يعتمد على 
النظام اللغوي، بل على الذاكرة اللغوية، على الرغم من اأّنه جزٌء اأ�ضيل 

من اللغة، بعيدًا عما يدعى )النحو القواعدي(.
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ومن الممكن اأن يكون بع�ص اأنماط المتبقي قد و�ضل اإلى اال�ضتعمال 
للغة  التركيبي  التطور  اأوقفها  التي  الحلقات  من  حلقة  من  المحفوظ 
القراآن  العربية، وهو نزول  باللغة  تمَّ لظروف خا�ضة  اأمر  العربية، وهو 
اًل للم�ضتوى التركيبي الذي كانت عليه الف�ضحى وقت نزوله،  الكريم ممثِّ
ا هذه االأنماط التي تقع  ثمَّ منع هذا االأمر من التحرك النحوي للغة. واأمَّ
في )المتبقي(، فهي اأنماط جاءت من مرحلة �ضابقة، اأو اأّنها من مرحلة 

نها من اأن تبلَغ مداها المطلق. اأوقفها نزول القراآن، ولم يمكِّ
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ال�ضيرافي، �ضرورة  �ضعيد  واأبو   ،203/4 الكتاب،  �ضيبويه،  ينظر:  االإبل،  يتحّدث عن    )23(

ال�ضعر، �ص 120.
)24(  ورد على هذا االأمر عدد من ال�ضواهد ال�ضعرية التي �ضاقها العلماء على اأّنها من اأمثلة 

�ضواهد ال�ضرائر ال�ضعرية، مثل:
            قال العذافر الكندي:

�����َت�����ْر ل���ن���ا دق��ي��ق��ا ق����ال����ت ����س���ل���ي���م���ى ا������سْ
����س���وي���ق���ا اأو  ال�������ب�������رِّ  ُخ�������ب�������َز  وه�����������ات 

            وقال لبيد بن ربيعة العامري:
اُك اأمكنٍة اإذا لم اأر�سها          اأو َيْرَتِبْط بع�َس النفو�ِس ِحماُمها َترَّ

            وال�ضاهد في ديوان لبيد، �ص 227 بما ال يخل بروايته هذه. وقال االأقي�ضر: 
ُرْحِت وفي رجليك ما فيهما           وقد بدا َهْنِك من المئزِر

            وهو من �ضواهد كتاب �ضيبويه 203/4. وقال جرير: 
�ِسيروا بني العمِّ فاالأهواز منزلكم     وَنْهُر تيرى فال تْعِرْفُكُم العرُب

           ديوان جرير، �ص 42، برواية: تنفي ال�ضاهد عنه، فقد جاء فيه برواية: فلم تعرفكم، 
بلم الجازمة.

            وجاء عن الراعي النميري: 
تاأبى ق�ساعة اأن تعرْف لكم َن�َسباً      وابنا نزاٍر فاأنتم بي�سُة العرب
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              وقد تغيرت الرواية في الديوان، بما يتنا�ضب مع قواعدية النحو، فجاءت )اأن تر�ضى(، 
ينظر �ضعر الراعي النميري، �ص 203.

)25(  البقرة، 185.
)26(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، اإدغام القراء، �ص 36، وهي قراءة مروية عن الح�ضن ويعقوب، 

اأبو حيان االأندل�ضي، البحر المحيط، 39/2.
)27(  مريم. 2.

ل، 147/10. )28(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 36، وابن يعي�ص، �ضرح المف�ضّ
)29(  اآمنة الزعبي، �ضياع حركات االأواخر في النظام المقطعي في االإدغام الكبير عند اأبي 
عمرو بن العالء، المجلة العربية للعلوم االإن�ضانية، جامعة الكويت، ال�ضنة 25، العدد 

99، �ضيف 2007، �ص 201/175.

)30(  امروؤ القي�ص، ديوان امرئ القي�ص، �ص 8.
)31(  ابن كي�ضان، �ضرح معلقة امرئ القي�ص، �ص 44.

)32(  اإنَّ ربط هذا البيت مع قول امرئ القي�ص:
ْرَب دونه      واأيقن اأنَّا الحقان بقي�سرا ا راأى الدَّ بكى �ساحبي لمَّ

ل واالعتداء على الن�ّص، فهو بيت من ق�ضيدة اأخرى، على فر�ص              هو �ضرب من التََّمحُّ
جواز اأن يكون المخاطب من المثنى.

ال�ضعر،  �ضرورة  ال�ضيرافي،  �ضعيد  اأبو  ينظر:  اأحمد،  بن  للخليل  الــراأي  هذا  ين�ضب    )33(
�ص114-113.

)34(  عمر بن اأبي ربيعة، ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �ص 192.
)35(  رم�ضان عبدالتواب، ف�ضول في فقه العربية، �ص 175.

)36(  يو�ضف، 32.
)37(  العلق، 15.

القراآن  اإعــراب  ا�ص،  حَّ النَّ  ،495/8  ،306/5 المحيط،  البحر  االأندل�ضي،  حيان  اأبــو    )38(
.729/3

)39(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 79.
)40(  ديوان امرئ القي�ص، �ص 154.

)41(  ديوان طرفة بن العبد، �ص 50.
)42(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 80-79.

)43(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 81.
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)44(  االأع�ضى، ديوان االأع�ضى، �ص 15.
)45(  جاء البيت في ديوان االأع�ضى �ص 15 برواية:

وعهد ال�سباب ولّذاته      فاإْن يك ذلك قد ًنتََّدْن
ت هذه الــروايــة، فــاإنَّ هذا يــدلُّ على �ضحة ما           وهي روايــة ال �ضاهد فيها، فــاإذا �ضحَّ
البدائل  الختيار  ال�ضاعر  لدى  وا�ضعة  اإمكانيات  وجود  من  الدرا�ضة  هذه  اإليه  تذهب 

اال�ضتعمالية.
)46(  لبيد بن ربيعة، ديوان لبيد، �ص 134.

)47(  ال�ضاهد في: اأبو �ضعيد ال�ضرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 82، وفي ديوان النابغة الذبياني، 
�ص 127 برواية تنفي عنه ال�ضاهد، وهي )ول�ضت مّني(.

)48(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 82.
)49(  ابن منظور، ل�ضان العرب )رخم( 272/12.

والزجاجي،   ،437/1 النحو  في  االأ�ضول  ال�ضراج،  وابن   ،239/2 الكتاب،  �ضيبويه،    )50(
114، والزمخ�ضري، المف�ضل،  168، وابن جني، اللمع في العربية، �ص  الجمل، �ص 

�ص 47، وغيرها.
)51(  برج�ضترا�ضر، التطور النحوي للعة العربية، �ص 70.

)52(  ابن جني، اللمع في العربية، �ص 117.
)53(  ابن جني، �ضر �ضناعة االإعراب، 270/1، 274، وال�ضيوطي، همع الهوامع، 80/3.

)54(  الزخرف، 77.
)55(  اأبو حيان االأندل�ضي، البحر المحيط، 28/8، وابن خالويه، مخت�ضر في �ضواّذ القراآن، 

�ص 136، والعكبري، اإعراب القراءات ال�ضواذ، 453/2.
)56(  ابن ال�ضجري، اأمالي ابن ال�ضجري، 304/2.

)57(  �ضيبويه، الكتاب، 246/2.
)58(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 83.

)59(  جاء ال�ضاهد على غير �ضورة ال�ضاهد في ديوان جرير، �ص 369، وهي:
           اأ�ضبَح حبُل و�ضِلُكُم ِرماما      وما عهٌد كعهدك يا اأماما

مَا على            وهي رواية ُتِخلُّ بالترخيم في غير المنادى، فقد جاءت )اأماما( منادى مرخَّ
لغة من ينتظر.

ا�ص، �ضرح اأبيات �ضيبويه، �ص 142،  حَّ             وينظر ال�ضاهد في: �ضيبويه، الكتاب، 270/2، والنَّ
وابن ال�ضيرافي، �ضرح اأبيات �ضيبويه، 594/1.
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)60(  �ضيبويه، الكتاب، 270/2، واأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 85، وابن جني 
الخ�ضائ�ص، 378/2.

)61(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 85.
)62(  اأبو زيد االأن�ضاري، النوادر في اللغة، �ص 30.

)63(  ديوان ذي الّرّمة، �ص 12.
)64(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 88.

)65(  ديوان عنترة بن �ضداد، �ص 19، والقر�ضي، جمهرة اأ�ضعار العرب، �ص 169، والتبريزي، 
�ضرح الق�ضائد الع�ضر �ص 276.

)66(  ينظر: النّحا�ص، �ضرح اأبيات �ضيبويه، �ص 142.

)67(  ينظر: النّحا�ص، �ضرح اأبيات �ضيبويه، �ص 142.
)68(  اأورد المرادي في الجنى الداني، �ص 261 وما بعدها اأنَّ )كي( تكون حرف جرٍّ اإذا 
وهو  رة،  المقدَّ اأو  )كيما(  الظاهرة  الم�ضدرية،  )ما(  اأو  اال�ضتفهامية،  )ما(  با�ضر 
يكون  بعدها  ما  اإنَّ  بل  ة،  تكون جارَّ اأنَّها ال  الكوفيون  يرى  الب�ضريين، في حين  راأي 
وعندها  )اأْن(،  بمعنى  تكون حرفًا م�ضدريًا  اأّنها  اأورد  كما  الم�ضدر،  على  من�ضوبًا 
فهي النا�ضبة للفعل، وزاد اأّنها تكون غير عاملة بمعنى )كيف(، وعندها فاإنَّ الفعل 

الذي يليها يظلُّ على حاله من االإعراب.
)69(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 114.

)70(  برج�ضترا�ضر، التطور النحوي للغة العربية، �ص 70.
)71(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 92.

)72(  ديوان النابغة الذبياني، �ص 40، والح�ضرمي، م�ضكل اإعراب االأ�ضعار ال�ضتة الجاهلية، 
الق�ضم الثالث، النابغة الذبياني، �ص 22.

)73(  ديوان النابغة الذبياني، �ص 40.
)74(  ابن جني، �ضر �ضناعة االإعراب، 517/2، ويحمله ابن جني على ق�ضر مّدة التاأنيث، 

وينظر: ابن �ضيدة، المخ�ض�ص 111/15.
)75(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 92.

)76(  ديوان االأع�ضى، �ص 29، وينظر، ابن �ضيده، المخ�ض�ص، 111/15.
)77(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 92.
)78(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 93.
)79(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 96.
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)80(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 92.
)81(  اأبو الطيب الو�ضاء، الممدود والمق�ضور، �ص 47.

)82(  ينظر اأي�ضًا في هذا التوجيه المن�ضجم مع القاعدة: ابن ه�ضام، اأو�ضح الم�ضالك اإلى 
األفية ابن مالك، 297/4.

اأبو  في:  هذا  مثل  وينظر   ،142/141/1 واأنواعها  اللغة  علوم  في  المزهر  ال�ضيوطي،    )83(
البركات االأنباري، االإن�ضاف في م�ضائل الخالف، م 109، 747/2.

)84(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 98.

)85(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 99.
)86(  ين�ضب هذا الّرَجُز اإلى جرير بن عبداهلل البجلي، وعمرو بن خثارم البجلي، ينظر: اأبو 

�ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 115.
)87(  ين�ضب البيت اإلى ح�ضان بن ثابت اأو عبدالرحمن بن ح�ضان اأو كعب بن مالك، ينظر: 
علم مجازات  في  االأدب  معدن جوهر  من  الذهب  عين  تح�ضيل  ال�ضنتمري،  االأعلم 

العرب، �ص 404، واأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 115.
)88(  االأعلم ال�ضنتمري، تح�ضيل عين الذهب، �ص 405.

)89(  ال�ضكري، �ضرح اأ�ضعار الهذليين، 208/1.
)90(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 118/117.

جني،  وابــن   ،91 �ص  ال�ضعر،  �ــضــرورة  ال�ضيرافي،  �ضعيد  ــو  اأب فــي:  ال�ضاهد  ينظر    )91(
الخ�ضائ�ص، 135/3.

القائمة في  العرفية االعتيادية  العالقات  Collocations تعني  اللغوية  الم�ضاحبات    )92(
لغة ما بين مفردة ومفردات اأخرى في التركيب، ينظر: يحيى عبابنة واآمنة الزعبي، 

علم اللغة المعا�ضر، مقدمات وتطبيقات، �ص 89.
)93(  القائل هو نعيم بن اأو�ص، يخاطب امراأته، اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 90-89.

)94(  رم�ضان عبدالتواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، �ص 144-135.
يتعّلق  بع�ضها مما  كثيرة  اأمثلة  فيه  اأورد  وقد   ،284-273/2 الخ�ضائ�ص،  ابن جني،    )95(

بهذه الق�ضية.
)96(  ابن ال�ضجري، اأمالي ابن ال�ضجري، 167/2.

)97(  اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 99.
)98(  ُين�ضب هذا البيت لطرفة بن العبد، ينظر: اأبو �ضعيد ال�ضيرافي، �ضرورة ال�ضعر، �ص 113.

)99(  ابن جني، الخ�ضائ�ص، 133/3.
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ظ�هرة الت�أويل يف اإعراب ال�شواهد ال�شعرية النحوية

)ب�ب ك�ن واأخواته�(

حممد بن عبدالقادر هنادي)*(

املقدمــــــة:
وال�سالم على  وال�سالة  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  احلمد هلل رب 
اأجمعني وبعد،  اآله و�سحبه  نبينا حممد وعلى  الأنبياء واملر�سلني،  خامت 
فهذا بحث جعلته بعنوان )ظاهرة التاأويل يف اإعراب ال�سواهد ال�سعرية 
النحاة  موقف  اأبني  اأن  فيه  حاولت  واأخواتها(،  كان  باب  يف  النحوية 
وتتبع  القيا�سية،  لقواعدهم  املخالفة  ال�سعرية  ال�سواهد  من  القدماء 
اأ�ساليبهم التي ي�سلكونها للتخل�ص من هذا التخالف بني الن�ص ال�سعري 

والقاعدة النحوية.
وكان منهجي يف درا�سته وعر�ص م�سائله يقوم على الأ�س�ص التالية:

اأواًل: اأذكر عنوان املبحث مع ذكر ال�ساهد ال�سعري الذي يت�سل به.

ثانياً: اأبداأ املبحث ببيان مو�سع التاأويل يف ال�ساهد ال�سعري، واأذكر 
ال�سبب الذي دفع النحاة اإىل تاأويله.

)*(  األستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز - جدة.
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ثالثاً: اأنتقل بعد ذلك البيان املوجز اإىل ذكر اآراء النحاة ومذاهبهم 
مف�سلة يف تلك امل�ساألة النحوية.

رابعاً: اأختار الراأي الراجح يف امل�ساألة املعرو�سة، وذلك على �سوء 
ما توفر لدي من �سواهد قراآنية اأو حديثية، اأو �سعرية اأو نرثية.

هذا وقد جاء البحث يف ع�سر م�سائل:
امل�ساألة االأوىل: رفع ال�سمني بعد )كان(.

امل�ساألة الثانية: جميء ا�سم )كان( نكرة، وخربها معرفة.
امل�ساألة الثالثة: جميء )كان( وبع�ص اأخواتها زائدة.

امل�ساألة الرابعة: تقدمي معمول خرب )كان( على ال�سم وحده.
امل�ساألة اخلام�سة: حذف كان وا�سمها مع )لدن(.

امل�ساألة ال�ساد�سة: هل يجوز اأن ياأتي خرب )كان( فعاًل ما�سيًا؟
امل�ساألة ال�سابعة: دخول »اإل « على خرب )ما انفك(.

امل�ساألة الثامنة: اإبطال عمل )ما( اإذا انتق�ص نفيها باإل.
امل�ساألة التا�سعة: عمل )ما( عمل )لي�ص( يف حال تقدم خربها على 

ا�سمها.
ال�سم  على  )لي�ص(  عمل  العاملة  )ل(  دخول  العا�سرة:  امل�ساألة 

املعرفة.
اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعلنا ممن ي�سعون خلدمة هذه اللغة اخلالدة، 
بيانها،  وثراء مفرداتها، وعظمة  �سمو مكانتها،  لها  واإثرائها مبا يحقق 
مع تقديرنا وثنائنا لتلك اجلهود العظيمة التي بذلها علماء اللغة العربية 

على امتداد تاريخنا الإ�سالمي املجيد.
* * * *
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امل�ساألة االأوىل: رفع ال�سمني بعد »كان«:
اإذا متُّ كاَن النا�ُس �سنفاِن �َساِمٌت        واآََخُر ُمْثٍن بالذي كنُت اأ�سَنُع)1( 

• مو�سع التاأويل:

فقد  �سنفان«،  النا�ُص  »كاَن  قوله:  البيت  هذا  يف  التاأويل  مو�سع 
»كان«،  النا�سخ  الفعل  بعد  مرفوعني  و»�سنفان«  »النا�ص«  ال�سمان  جاء 
والقيا�ص ن�سب »�سنفان« لوقوعه خربًا له؛ ولهذا اختلف النحاة يف هذه 

امل�ساألة النحوية ، فمنهم من اأجاز ذلك، ومنهم من تاأوله.
• التو�سيح: 

للنحاة يف توجيه قول العجري ال�سلويل مذهبان:
االأول: اجلواز، واإليه ذهب جمهور النحاة.

الثاين: املنع، واإليه ذهب الفراء واآخرون، قال ال�سيوطي لدى حديثه 
عن هذه امل�ساألة: »جوز اجلمهور رفع ال�سمني بعد » كان«، واأنكره الفراء«)2(.
�ساأن  �سمري  »كان«  ا�سم  اأن  النحاة  جمهور  عند  ال�ساهد  وتوجيه 
خرب،  رفع  حمل  يف  ا�سمية  جملة  �سنفاِن«  »النا�ُص  وجملة  حمذوف، 
اأحمد  اأوائل النحاة الذين ذكروا هذا التوجيه النحوي اخلليل بن  ومن 
الفراهيدي، ويظهر ذلك يف قوله: »وقد يرفعون يف »كان« ال�سم واخلرب 
ال�سلويل، جعله  اأورد قول العجري  اأن  فيقولون »كان زيٌد قائم«)3(، وبعد 

على تقدير: كان الأمر النا�ص �سنفان«. 
وابن  املربد)4(،  منهم:  النحاة،  من  كثري  التوجيه  هذا  يف  وتبعه 
جني)5(، والنحا�ص)6(، وابن ال�سجري)7(، وال�سيمري)8(، والزجاجي)9(، 

وابن مالك)10(، واآخرون.
وحجة اجلمهور يف جواز جميء ا�سم »كان« �سمري �ساأن هو القيا�ص 
ُه  على جميئه مع »اإِّن«، و�سمري ال�ساأن يربز مع احلرف النا�سخ فيقال: اإنَّ
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زيٌد قائم، لكنه يكون مع »كان« مقدرًا، وهذا ما ذكره �سيبويه لدى قوله 
.)11( » »هذا باب الإ�سمار يف »لي�ص« و»كان« كالإ�سمار يف »اإنَّ

»كان« فقد  بعد  ال�سمني مرفوعني  الذين منعوا جميء  النحاة  اأما 
تاأولوا قول الُعجري ال�سلويل فجعلوا »كان« ملغاة، وعلى هذا التاأويل فاإن 

كلمة »النا�ُص« تعرب مبتداأ، وخربها »�سنفان«.
ونقل هذا القول عن الك�سائي«)12(، ووافقه ابن الطراوة)13(.

بع�ص  لغة  على  فيجعله  ال�سعري  ال�ساهد  بع�سهم)14(  يتاأول  وقد 
القبائل العربية التي تلزم املثنى الألَف يف حال الرفع والن�سب واجلر، 
خربها  و»�سنفان«  ا�سمها،  و»النا�ُص«  عاملة،  ناق�سة  »كان«  فتكون 

من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة املقدرة على الألف.
• الرتجيح:

يرتجح لديَّ يف هذه امل�ساألة ما ذهب اإليه اجلمهور من جواز جميء 
ال�سمني املرفوعني بعد »كان«، وذلك بجعل »كان« عاملة، وا�سمها �سمري 
ملا  وذلك  »النا�ُص �سنفان« يف حمل ن�سب خرب؛  �ساأن حمذوف، وجملة 

ياأتي:
اأواًل: »لقد كان العرب الف�سحاء اإذا اأرادوا ان يذكروا جملة ت�ستمل 
اإليه  والنفو�ص  الأ�سماع  توجيه  ي�ستحق  فخم  غر�ص  اأو  مهم  معنى  على 
مل يذكروها مبا�سرة، خالية مما يدل على تلك الأهمية واملكانة، واإمنا 
اإبهام وتركيز،  يقدمون لها ب�سمري ي�سبقها ليكون ال�سمري مبا فيه من 
يب�سط  فيما  للرغبة  باعثًا  اإبهامه،  يزيل  ما  اإىل  والتطلع  لل�سوق  مثريًا 
يف  عليها  مقبلة  لها،  مت�سوقة  والنف�ص  بعده  اجلملة  فتجيء  تركيزه، 
حر�ٍص ورغبة، فتقدمي ال�سمري لي�ص اإل متهيدًا لهذه اجلملة املهمة، لكنه 
يت�سمن معناها متامًا، ومدلوله هو مدلولها، فهو مبثابة رمٍز لها وملحة ، 

اأو اإ�سارة توجه اإليها«)15(.



محمد بن عبدالقادر هنادي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

137

جـــــذور

�ساأن حتدث عنه  ا�سم »كان« �سمري  الغر�ص املهم يف جميء  وهذا 
»يف   - اهلل  رحمه   - فالح  ابن  يقول  ذلك  ويف  م�سنفاتهم،  يف  النحاة 

ال�سبب اإىل اإ�سمار ال�ساأن وجهان:
تتوفر  املجهول  لأن  الكالم؛  �سماع  على  الدواعي  توفر  اأحدهما: 

الدواعي على معرفته.
ثانيهما: اأن يذكر للدللة على تعظيم ق�سة«)16(.

التي  وال�سعرية  القراآنية  ال�سواهد  يف  وا�سحًا  الغر�ص  هذا  ويظهر 
�سياأتي ذكرها يف الفقرة الثانية.

ثانياً: اإنَّ ورود ال�سمني مرفوعني بعد »كان« لغة ثابتة لبع�ص القبائل 
العربية التي يحتج بكالمها يف اللغة، ويف هذا يقول النحا�ص لدى حديثه 
فالٌن  كان  يقولون:  قي�ص  وبنو  اأ�سد،  وبنو  عب�ص،  »بنو  امل�ساألة:  هذه  عن 
قائٌم، واإمنا يفعلون ذلك على الق�سة واحلديث وال�ساأن، كاأنك اإذا قلت: 

كان زيٌد قائم فمعناه: كان زيٌد من ق�سته وحديثه و�ساأنه قائم«)17(.
يف  م�ستعملة  جاءت  اللغة  هذه  اأن  النحا�ص  قول  �سحة  يوؤكد  ومما 
القراآن الكرمي، وكالم العرب �سعرهم ونرثهم، فمن القراآن الكرمي قوله 
قراأ  اإ�سرائيل})18(،  بني  يعلَمُه علماُء  اأَْن  اآيًة  لهم  تعاىل: {اأومل يكن 

ابن عامر)19( بالتاء ورفع »اآية«، وقراأ الباقون بالياء، ون�سب »اآية«.
وحجة من قراأ بالتاء اأي {اأومل يكن لهم اآيًة} اأن ا�سم »تكن« جاء 
يعلمه«  و»اأن  الق�سة،  تاأنيث  على  حمموًل  التاأنيث  فيكون  ق�سة،  �سمري 
ابتداًء. و»اآيٌة« خرب البتداء، واجلملة خرب »كان«.. تقديره: اأومل تكن لهم 

الق�سُة ِعْلُم علماِء بني اإ�سرائيل به اآية)19(.
ومن ورود ذلك يف ال�سعر العربي قول عنرتة بن �سداد العب�سي:

اأَِمْن �سميَة َدْمُع الَعْيِ َمْذُروُف       لو كان ذا منَك قبل اليوم معروُف)20( 
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وال�ساهد فيه قوله: لو كان ذا ... معروُف، فقد جاء ال�سمان »ذا«، 
و»معروُف« بعد »كان« مرفوعني، لأن فيه �سمري �ساأن حمذوفًا، تقديره: 
اأن يقول: لو كان  اأو احلديث: ذا منك معروُف، والقيا�ص  لو كان ال�ساأن 

ذا... معروفًا.
ومنه قول �ساعر عب�سيٍّ اآخر:

اإذا ما املرء كان اأبوه عب�ٌس            فح�سُبَك ما يريد من الكالِم)21( 
وال�ساهد فيه قوله: »كان اأبوه عب�ٌص«، والقيا�ص يقت�سي اأن يقول: كان 
ُج - كما ذهب اجلمهور - اأن ا�سم »كان« �سمري �ساأن،  »اأبوه عب�سًا«، وُيَخرَّ

وجملة »اأبوه عب�ٌص« يف حمل ن�سب خرب.
ومن وقوع ال�سمني مرفوعني بعد »كان«، قول الأع�سى:

ُم �َساِئُم)22( ى ُلَباَناٌت ِوَي�ْساأَ لقد كاَن يف َحْوٍل َثَواٍء �َسْوْيُتُه            ُتَق�سَّ
ا�سم »كان«  ى..« حيث جاء  ُتَق�سَّ وال�ساهد فيه قوله: »كان يف حوٍل 
الذي  احلول  يف  لبانات  ى  ُتَق�سَّ الأمر  كان  لقد  والتقدير:  �ساأن،  �سمري 

ثويت فيه، وي�ساأم من اأقام فيه لطوله.
ومن ثبوت هذه اللغة يف كالم العرب قول بع�سهم: »كان من الأمر 
َكْيَت وَكْيَت«)23(، وفيه �سمري �ساأن؛ لأن »َكْيَت وَكْيَت« كناية عن اجلمل، 

واجلمل ل تكون ا�سمها«)24(.
كذلك ورد ال�سمان املرفوعان بعد»لي�ص«، ومنه قول ه�سام اأخي ذي 

الرمة:
هي ال�سفاُء لدائي لو َظِفْرُت بها       ولي�َس منها �سفاُء الداِء مبذوُل)25( 
»لي�ص« �سمري  اأن يف  على  ال�ساهد  النحاة هذا  كثري من  ج  وقد خرَّ
�ساأن، وجملة »منها �سفاُء الداِء مبذول« يف حمل ن�سب خرب، قال �سيبويه:
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يعرف  يكاد  ل  قليل  وذلك  »ما«،  َكـ  »لي�ص« جتعل  اأن  بع�سهم  »زعم 
ُه  اإِنَّ )...( والوجه واحلد اأن حتمله على اأن يف »لي�ص« اإ�سمارًا، وكقوله: 

اأََمُة اهلِل ذاهبٌة«)26(.
وممن وافق �سيبويه يف توجيه ال�ساهد النحوي ال�سابق املربد)27(، 

والنحا�ص)28(، وال�سيمري)29(، وابن الناظم)30(، وابن ه�سام)31(.
وقد تكلف ابن ال�سراج وغريه يف تاأويل هذا ال�ساهد حني جعل »لي�ص« 
حرفًا مبنزلة »ما«، وعلى هذا التاأويل ل �ساهد يف البيت لأن »�سفاٌء« تكون 
فعل ل  »لي�ص«  لأن  قوٌل مرجوٌح  وهذا  »مبذول«،  مبتداأ، وخربها  عندئٍذ 
يت�سرف بدليل ات�سال ال�سمري به، نحو قولنا: ل�سُت، ول�ستما، ول�سنت، 

ولي�سا، ولي�سوا، ولي�ست، وَل�ْسَن.
على �سوء هذه ال�سواهد النحوية من القراآن الكرمي، وقول العرب 
يتبني اأن ما ذهب اإليه الفراء وغريه من منع جميء ال�سمني املرفوعني 
حيث  من  اجلمهور  اإليه  ذهب  ما  واأن  �سحيح؛  غري  قـوٌل  »كان«  بعـد 
وعنرتة،  والأع�سى،  ال�سلويل،  العجري  قول  وتوجيههم  ذلك  اإجازتهم 

وغريهم من ال�سعراء هو الراجح.
ومع ترجيحي ملذهب اجلمهور يف هذه امل�ساألة وتوجيههم للوارد يف 
من  الطراوة  وابن  الك�سائي  ذكره  ما  فاإن  العرب  كالم  من  الباب  هذا 
هو  �سنفان«.  النا�ص  »كان  ال�ساعر  قول  يف  زائدة  »كان«  جعلهما  حيث 

تاأويل مقبول لثبوت جميء »كان« زائدة يف كالم العرب.
ول بد من التنبيه على اأن قول العجري ال�سلويل جاءت فيه رواية ثانية 

وهي بن�سب »�سنفني«)32(.
قال ابن خروف يف �سرح اجلمل:  »ويروى »�سنفني« بالن�سب على 
خرب »كان«؛ والنا�ُص »ا�سمها«، واإذا �سحت هذه الرواية فاإنه ل داعي لتلك 
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التوجيهات والتاأويالت التي اأوردها النحاة لدى حديثهم عن قول العجري 
ال�سلويل، مع التاأكيد على اأن وقوع ال�سمني املرفوعني بعد »كان« لغة ثابتة 

مروية عن بع�ص القبائل العربية التي يحتج بكالمها كما اأ�سلفت«.
* * * *

امل�ساألة الثانية: جميء ا�سم »كان« نكرة، وخربها معرفة.
َباَعا            واَل َيُك َمْوِقٌف ِمْنِك الَوَداَعا)33(  ِق يا �سُ - ِقِفي َقْبَل اَلتَفرُّ

• العر�س املركز:
مو�سع ال�ساهد النحوي يف البيت قوله »ول يُك موقٌف منِك الوداعا«، 
خربه  وجاء  »موقٌف«،  وهو  نكرة،  »َيُك«  النا�سخ  الفعل  ا�سم  جاء  فقد 
اآخرون،  وتاأوله  بال�سرورة،  النحاة  من  كثري  فو�سفه  معرفة،  »الَوَداَعا« 

واأجازه بع�سهم يف اختيار الكالم.
• التو�سيح:

ذهب جمهور النحاة)34( اإىل اأنه ل ُيْخرَبُ عن نكرٍة مبعرفة يف باب 
»كان«، وما جاء يف كالم العرب فهو �سرورة، و�سعيٌف يف الكالم.

ومن اأوائل النحاة الذين قالوا بهذا الراأي �سيبويه - رحمه اهلل - جاء 
ذلك يف قوله لدى حديثه عن امل�ساألة: »اعلم اأنه اإذا وقع يف هذا الباب 
نكرة ومعرفة فالذي َت�ْسغُل به »كان« املعرفة؛ لأنه حد الكالم؛ لأنهما �سيء 
واحد، ولي�ص مبنزلة قولك: �سرَب رجٌل زيدًا؛ لأنهما �سيئان خمتلفان، 
وهما يف »كان« مبنزلتهما يف البتداء، اإذا قلت: عبُداهلِل منطلٌق، تبتدئ 
قلت:  فاإن  حليمًا...  زيٌد  كان  قولك:  وذلك  اخلرب،  تذكر  ثم  بالأعرف 
كان حليٌم اأو رجٌل فقد بداأت بنكرة، ول ي�ستقيم اأن تخرب املَُخاَطَب عن 

املنكور«)35(.
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باب  من  فهو  العرب  كالم  يف  جاء  ما  اأن   - اهلل  رحمه   - ذكر  ثم 
ال�سرورة ال�سعرية، واأن ا�ستعماله فيه �سعٌف، وهذا وا�سح يف قوله: »وقد 
يجوز يف ال�سعر، وفيه �سعٌف من الكالم«)36(، وا�ستدل على ذلك ببع�ص 

ال�سواهد ال�سعرية)37(.
وممن ارت�سى هذا الراأي املربد، جاء ذلك يف قوله:

»واعلم اأن ال�سعراء ي�سطرون فيجعلون ال�سم نكرة، واخلرب معرفة، 
�سيء  اإىل  يرجعان  واخلرب  ال�سم  اأن  واإمنا حملهم على ذلك معرفتهم 
واحد«)38(، ثم اأورد قول القطامي: »ومل يُك موقٌف منِك الوداعا، وجعله 

يف باب ال�سرورة وال�سطرار«)39(.
وقال ابن جني لدى حديثه عن ال�ساهد النحوي ال�سابق:

املعرفة،  )كان(  ا�سم  جعلت  ونكرة  معرفة  الكالم  يف  اجتمع  »اإذا 
وخربه النكرة، تقول: كان عمرٌو كرميًا، ول يجوز كان كرمٌي عمرًا اإل يف 

�سرورة ال�سعر«)40(. 
الوارد يف كالم العرب  النحاة، فجعلوا  اأخذ كثري من  الراأي  وبهذا 
واأبو  ابن ع�سفور)41(،  ومنهم  ال�سعرية،  ال�سرورات  من  الباب  هذا  يف 
وابن  خروف)44(،  وابن  طالب)43(،  اأبي  بن  ومكي  الفار�سي)42(،  علي 

ه�سام)45(، وابن يعي�ص)46(، وال�سيمري)47(، والفارقي)48(، وغريهم.
تاأويالتهم  اأجمل  اأن  وميكنني  القطامي.  قول  النحاة  بع�ص  وتاأول 

وتوجيهاتهم لل�ساهد ال�سابق فيما ياأتي:
التاأويل االأول: جعل بع�سهم قول القطامي: »ومل يُك موقٌف منِك 
الَودَاَعا« من باب القلب، قال ابن ع�سفور: »جعل »موقٌف« وهو نكرة ا�سم 
»يُك«، و»الوداع« وهو معرفة خرب »يُك«، ول يكون ا�سم »كان« واأخواتها اإل 

ما هو مبتداأ يف الأ�سل.



ظاهرة التأويل في إعراب الشواهد الشعرية النحوية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

142

جـــــذور

وهذا عندي من قبيل القلب اأنه جعل ما ينبغي اأن يكون مبتداأ خربًا، 
اأن يكون خربًا مبتداأً، وذلك بالنظر اإىل اللفظ، واأما املعنى  وما ينبغي 
فعلى ما ذكرت لك من الإخبار بالنكرة عن املعرفة، ونظري ذلك - اأعني 
ُقِلَب فجعل فيه اخلرب خمربًا عنه يف اللفظ، واملخرب عنه خربًا -  مما 

قوله:
جِم)48م( كانت فري�سَة ما تقول كما          كان الِزناُء فري�سَة الرَّ

واإمنا املعنى كما كان فري�سُة الزَنا الرجَم، فقلبت«)49(.
التاأويل الثاين: ذهب بع�ص النحاة اإىل اأن »الَوَداَعا« لي�ص من�سوبًا 
لوقوعه خربًا للفعل النا�سخ »مل يُك«، اإمنا جاء من�سوبًا لكونه داخاًل يف 
ابن فالح يف  اأ�سار  وقد  املفعول،  اختلفوا يف حتديد  ثم  املفعولت،  باب 

كتابه »املغني« اإىل هذه التاأويالت فقال:
ِرْيه. قيل: »الَوَداَعا« مفعول »قفي«، اأي قفي الَوَداَعا، مبعنى اأَخِّ

اأو مفعول لأجله، اأي: لأجل الوداع، وخرب »مل يُك« حمذوف، دل عليه 
الَوَداَعا، اأي: ول يُك موقٌف منك َوَداَعا.

تامة،  »كان«  وتكون  مبوقف،  من�سوبًا  »الَوَداَعا«  يكون  اأن  ويجوز 
ومعموله  امل�سدر  بني  َل  ُيْف�سَ لئال  اخلرب،  و»منِك«  ناق�سة،  تكون  ول 

باأجنبي)50(.
ال�سعري   ال�ساهد  اأن  اإىل  النحاة  من  فريق  ذهب  الثالث:  التاأويل 
ال�سابق روي بروايات اأخرى، منها اأن الأخف�ص اأن�سده يف كتاب املعاياة: 
»ول يُك موقفًا منِك الَوَداَعا«، وقال: ن�سب موقفًا؛ لأنه اأراد »قفي موقفًا، 

ول يكن الَوَداَعا«)51(.
ومن تلك الروايات قول ابن يعي�ص: »وقد روي )ول يُك موقفي منِك 

الَوَداَعا( بالإ�سافة، وهذا ل نظر فيه اإذ ل �سرورة«)52(. 
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يف  معرفة  وخربها  نكرة،  »كان«  ا�سم  جميء  النحاة  بع�ص  واأجاز 
الفائدة، وياأتي يف مقدمة هوؤلء النحاة  الختيار من الكالم)53( �سرط 
ابن مالك، حيث قال: »وملا كان املرفوع هنا م�سبهًا بالفاعل، واملن�سوب 
م�سبهًا باملفعول جاز اأن يغني هنا تعريف املن�سوب عن تعريف املرفوع؛ 
النكرة غري  وكون  الفائدة،  ب�سرط  لكن  الفاعل،  باب  كما جاز ذلك يف 

�سفة حم�سة«)54(.
قال:  الَوَداَعا«   منِك  موقٌف  يك  »ول  القطامي  قول  اأورد  اأن  وبعد 
فاأخرب باملعرفة عن النكرة خمتارًا ل م�سطرًا )....( واملح�سن لهذا مع 
اأن  ح�سول الفائدة �سبه املرفوع بالفاعل واملن�سوب باملفعول«)55(. كما 
( مبعرفة عن  ال�سرتاباذي قال: »وقد يخرب يف هذا الباب ويف باب )اإِنَّ
نكرة، ومل يجز ذلك يف املبتداأ واخلرب لاللتبا�ص؛ لتفاق اإعراب اجلزاأين 

هناك، واختالفهما هنا«)56(. ثم ا�ست�سهد على اجلواز بقول القطامي.
• الرتجيح:

يرتجح لدي يف هذه امل�ساألة جواز جميء خرب »كان« معرفة، وا�سمها 
نكرة، وذلك ملا ياأتي:

1 - لقد ثبت ا�ستعمال هذا الأ�سلوب يف القراآن الكرمي وكالم العرب، فمن 
القراآن الكرمي قوله تعاىل {اأومل يكن له اآية اأن يعلمه علماء بني 
اآية}،  اإ�سرائيل})57(، فقد قراأها ابن عامر)58( {اأومل تكن لهم 

بتاأنيث »تكن«، ورفع »اآية« لأنها ا�سم »تكن« و»اأن يعلمه« خربها.
هذا  الك�سف حني جعل  اأبي طالب يف  بن  مكي  قول  اإىل  يلتفت  ول 
اآخرون،  تاأويله كما فعل نحاة  اإىل  العربية)59(، فلجاأ  التقدير قبيحًا يف 
الق�سة،  تاأنيث  على  حمموًل  التاأنيث  فيكون  »الق�سة«،  باإ�سمار  وذلك 
ا�سمها  في�سري  »تكن«  خرب  واجلملة  خربه،  »واآية«  مبتداأ،  يعَلَمُه«  و»اأن 
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معرفة، وتقدير الآية: {اأومل تكن لهم الق�سُة ِعْلَم علماِء بني اإ�سرائيل 
به اآية})60(.

والأح�سن اأن نحمل هذه القراءة ال�سبعية املتواترة على ظاهرها؛ كما 
فعل الزجاج)61(  واآخرون، منهم الزخم�سري اإذ قال يف توجيه القراءة 
ال�سابقة: »جعلت »اآية« ا�سمًا، »واأن يعلمه« خربًا، ولي�ست قراءة ابن عامر 

كالأوىل لوقوع النكرة ا�سمًا، واملعرفة خربًا«)62(.
وقال الفخر الرازي)63(: »قرئ »تكن« بالتاأنيث، وجعلت »اآية« ا�سمًا، 

و»اأن يعلمه« خربًا، وبه اأخذ القرطبي«)64(.
كان  الأعم�ص: {وما  قراءة  القراآنية  القراءات  اأي�سًا يف  ورد  ومما 
�سالتهم عند البيت اإال مكاٌء وت�سدية})65(، بن�سب »�سالَتهم«، ورفع 
وجعل  معرفة،  وهو  مقدمًا  خربًا  »�سالَتهم«  بجعل  وذلك  »مكاٌء«)66(، 

»مكاٌء« ا�سمًا لكان وهو نكرة.
ومما يقوي �سحة هذا ال�ستعمال يف اختيار الكالم اأنه لغة لبع�ص 
النحا�ص  جعفر  اأبو  قال  النحاة،  بع�ص  ذكره  ما  وهذا  العربية،  القبائل 
يف كتابه »�سرح اأبيات �سيبويه«: »بع�ص العرب وهم بنو دارم وبنو نه�سل 
يقولون: قائٌم كان عبَد اهلِل، وكان قائٌم عبَد اهلِل، فيجعلون النكرة ا�سمًا 
واملعرفة خربًا، واإمنا يفعلون ذلك لأن النكرة اأ�سد متكنًا من املعرفة«)67(.
على  العلماء  اأجمع  التي  متيم  قبيلة  اإىل  ونه�سل  دارم  بنو  وينت�سب 
الحتجاج بكالمها يف اللغة، وقد ا�ستعمل الفرزدق املجا�سعي الدارمي)68(  

هذه اللغة يف �سعره، ومنه قوله:
اأَ�َسْكَراُن كاَن ابَن املراغِة اإذ هجا      متيماً بجوِف ال�سام اأم مت�ساكُر )69( 
وال�ساهد فيه قوله: »اأَ�َسْكَراُن كاَن ابَن املراغِة«، فقد جاء ا�سم »كان« 

نكرة، وجعل اخلرب »ابَن املراغِة« معرفة.



محمد بن عبدالقادر هنادي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

145

جـــــذور

وثبت ورود هذا ال�ستعمال يف كالم بع�ص ال�سعراء، ومنه قول ح�سان 
ابن ثابت:

َكاأنَّ �سبيئًة ِمْن َبْيِت راأ�ٍس         َيكوُن ِمَزاَجها َع�َسٌل وماُء)70(
وال�ساهد فيه قوله »يكون مزاَجها ع�سٌل«، حيث ن�سب »املزاَج« باأنه 

خرب »يكون« وهو معرفة، ورفع »الع�سُل« باأنه ا�سمها وهو نكرة.
وقد تكلف النحاة يف توجيه قول ح�سان - ر�سي اهلل عنه - فمنهم 
علي  اأبو  فعل  كما  املجازية؛  الظرفية  على  من�سوبًا  »املزاَج«  جعل  من 
الفار�سي)71(، وعليه فاإن خرب »يكون« معرفة مقدمًا عليه وهو الظرف، 
ون�سب  »املزاج«،  برفع  روي  لأنه  البيت؛  يف  �ساهد  ل  قال:  من  ومنهم 

»الع�سل«، اأي يكون مزُجها ع�ساًل وماًء)72(.
من  نكرته  حكم  يقرب  جن�ص  »الع�سَل«  اإن  قال:  من  النحاة  ومن 

معرفته)73(.
ومنه قول اأبي قي�ص بن الأ�سلت الأن�ساري:

اَن َعنِّي          اأَ�ِسْحٌر كاَن ِطبََّك اأَْم ُجنوُن)74( اأَاَل من ُمَبلٌِّغ َح�سَّ
َك«، فقد جاء ا�سم »كان«  »�سحٌر«  وال�ساهد فيه قوله: »اأَ�ِسْحٌر كاَن ِطبَّ

َك« جاء معرفة. وهو نكرة، وخربه »ِطبَّ
ومنه قول ِخَدا�ص بن زهري:

َك اأَْم حماُر)75(  فاإنك ال تبايل بعد َحْوٍل           اأظبٌي كاَن اأُمَّ
ك« فا�سم »كان« »ظبٌي« وهو نكرة،  وال�ساهد فيه قوله: »اأظبٌي كان اأمَّ

ك« معرفة. وجاء خربها »اأمَّ
على �سوء هذه ال�سواهد من القراآن الكرمي وكالم العرب ولغاتهم 
فاإن الأوىل الأخذ بقول ابن مالك وغريه من النحاة الذين اأجازوا جميء 
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بال�سماع  مدعمًا  كونه  جانب  اإىل  فهو  معرفة،  وخربه  نكرة  كان  ا�سم 
التاأويالت  تلك  الوقوع يف  اأي�سًا من  فاإنه يحفظنا  ال�سحيح كما ذكرت 
فيها.  وتدبر  تاأملها  ملن  وا�سح  والتقدير. وهذا  فيها احلذف  يكرث  التي 
بتلك  القيا�سية  النحوية  القاعدة  اإىل ذلك ا�سطدام  النجاة  اأبى  والذي 

ال�سواهد والن�سو�ص.
* * * *

امل�ساألة الثالثة: جميء )كان( وبع�ص اأخواتها زائدة.
)1( زيادة )كان( بلفظ امل�سارع:

اأنَت - تكوُن - ماجٌد نبيُل          اإذا َتُهبُّ �َسْماأٌَل َبِلْيُل)76( 
• العر�س املركز:

مو�سع التاأويل يف هذا البيت قول اأم عقيل: »اأنت - تكون - ماجٌد«، 
فقد جاءت »كان« يف �سيغة امل�سارع بني املبتداأ »اأنت«، واخلرب »ماجُد«، 
يجيزون  ل  لأنهم  اآخرون؛  نحاة  وتاأولها  زائدة،  النحاة  بع�ص  فجعلها 

جميء »كان« يف �سيغة امل�سارع زائدة.
• التو�سيح:

للنحاة يف جميء »تكون« زائدة يف �سيغة امل�سارع ثالثة اأقوال:
قال  العكربي،  البقاء  واأبو  الفراء،  ذهب  واإليه  اجلواز،  االأول: 
ال�سيوطي يف الهمع: »جوز الفراء زيادتها بلفظ امل�سارع كقوله: اأنت تكون 

ماجٌد بليل«)77(.
البقاء  اأبو  اأجاز  »وقد  »كان«:  زيادة  عن  حديثه  لدى  الر�سي  وقال 

زيادة م�سارع »كان« يف قول ح�سان:
كاأنَّ �سبيئًة من بيت راأ�ٍس          يكوُن مزاُجها َع�َسٌل وماُء)78( 

على رواية »رفع« مزاُجها، وع�سٌل وماء«.
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الثاين: و�سف كثري من النحاة ال�ساهد النحوي ال�سابق: »اأنت تكون 
ماجٌد نبيل« باأنه من ال�ساذ الذي ل يقا�ص عليه، ومنهم ابن مالك اإذ قال 
وتبعه  اأم عقيل«)79(،  قول  »يف  يكون   زيادة  »و�سذت  الت�سهيل:  �سرح  يف 
وال�ساطبي)82(،  عقيل)81(،  وابن  ه�سام)80(،  ابن  بال�سذوذ  القول  يف 

وال�سيوطي)83(، واآخرون«.
فقال:  بالنادر،  امل�سارع  �سيغة  يف  »كان«  جميء  املرادي  وو�سف 
وتبعه يف ذلك  اأم عقيل«)84(،  قول  امل�سارع يف  بلفظ  زيادتها  ندر  »وقد 

الأ�سموين)85(.
يف  زائدة  »كان«  جميء  امتناع  اإىل  النحاة  بع�ص  ذهب  الثالث: 
وميكن  الباب،  هذا  يف  الواردة  النحوية  ال�سواهد  وتاأولوا  امل�سارع، 

ح�سرها يف تاأويلني اثنني:
1 - اأن الفعل »تكون« يف قول اأم عقيل لي�ست زائدة بل هي عاملة، وا�سمها 
»اأنت«، وخربها حمذوف، واجلملة ل  �سمري م�سترت وجوبًا تقديره 
نبيٌل  ماجٌد  اأنت  والتقدير:  واخلرب،  املبتداأ  بني  معرت�سة  لها  حمل 

تكونه)86(.
اأما قول ح�سان بن ثابت - ر�سي اهلل عنه - »يكون مزاجها ع�سٌل   - 2
وماء« على رواية الرفع فاإن الفعل النا�سخ فيه عاملة، وا�سمها �سمري 
�ساأن حمذوف، وجملة املبتداأ واخلرب »مزاجها ع�سٌل  وماُء« يف حمل 

ن�سب خرب »يكون«)87(.
• الرتجيح:

عندما  النحاة  جمهور  اإليه  ذهب  ما  امل�ساألة  هذه  يف  لديَّ  يرتجح 
منعوا جميء »كان« زائدة يف �سيغة امل�سارع 

»الزيادة  اإذ  عليه،  يقا�ص  ول  يحفظ  الذي  ال�ساذ  من  ذلك  وجعلوا 
خالف الأ�سل، فال تباح يف غري موا�سعها املعتادة« كما قال ال�سيوطي)88( 

- رحمه اهلل -.
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ب�سيغة  خا�سة  جنعلها  اأن  »كان«  زيادة  م�ساألة  يف  القول  وخال�سة 
التعجبية  وما  واخلرب،  كاملبتداأ  متالزمني  �سيئني  بني  املا�سي  الفعل 

وفعلها، وال�سفة واملو�سوف، كما قال ابن مالك:
وقد تزاد كان يف ح�سٍو َكَما           كان اأَ�سحَّ ِعْلَم َمْن تقدما)89(

وذلك لأن »كان« كما قال الإمام ال�ساطبي: »اأ�سل لكل فعٍل وحدث، 
واأ�سل يف هذا الباب ل�سائر اأفعاله، فت�سرفوا فيها لذلك مامل يت�سرفوا 

يف غريها«)90(.
)2( زيادة )كان( بي ال�سفة واملو�سوف:

- فكيف اإذا َمَرْرُت ِبَداِر قوٍم          وجرياٍن لنا - كانوا - ِكَراِم)91(
• العر�س املركز:

 - لـنا  »وجيـران  الفـرزدق  قـول  ال�سـاهد  هذا  يف  التــاأويل  مو�سـع 
كانوا - كرام«، فقد اأجاز بع�ص النحاة جميئها زائدة بني ال�سفة »كرام« 

ومو�سوفها »جريان«  مع ات�سالها بواو اجلماعة.
ومنع اآخرون زيادتها مع الواو، فلجاأوا اإىل تاأويله.

• التو�سيح:
ال�ساهد  هذا  تاأويل  اإىل  وذهبوا  »كانوا«،  زيادة  النحاة  بع�ص  منع 
النحوي وتخريجه بقولهم: كانوا »لنا« جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب 
»كان« مقدم عليها، والواو املت�سلة بها يف حمل رفع ا�سمها. وغاية ما يف 
الباب اأن ال�ساعر ف�سل بني ال�سفة ومو�سوفها بجملة كاملة من »كان« 
الكالم)92(  وتقدير  ا�سمها،  على   » »كان  خرب  وقدم  وخربها،  وا�سمها 
على هذا: وجرياٍن كراٍم كانوا لنا. ومن اأوائل النحاة الذين منعوا زيادة 
»كان« مع ات�سالها بالواو املربد، جاء ذلك يف قوله بعد اأن اأورد يف كتابه 
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لنا  »تاأويل هذا �سقوط »كان« على »وجرياٍن  الفرزدق:  »املقت�سب«  قول 
كانوا كرام« يف قول النحويني اأجمعني، وهو عندي على خالف ما قالوا 
من اإلغاء »كان«، وذلك اأن خرب »كان« »لنا« فتقديره: وجريان كرام كانوا 

لنا«)93(.
وقال ابن ه�سام: »ولي�ص من زيادتها قول: »وجرياٍن لنا كانوا كراِم« 

لرفعها ال�سمري، خالفًا ل�سيبويه«)94(.
اأما النحاة الذين اأجازوا وقوع »كانوا« زائدة بني ال�سفة واملو�سوف 
واملتاأخرين،  املتقدمني  النحاة من  اأكرث  فهم  بواو اجلماعة  ات�ساله  مع 
قـال - رحمـه  �سـيبويه،  نقله  بذلــك اخلـليـل؛ كما  قــال  مـن  اأوائـل  ومـن 
اللـه -: »قال)95( اخلليل: اإنَّ من اأف�سلهم - كان - زيدًا على اإلغاء »كان«، 

و�سبهه بقول ال�ساعر:
فكيف اإذا مررُت بداِر قوٍم        وجرياٍن لنا - كانوا - كرام

وتبعه يف هذا التوجيه النحوي اأبو علي الفار�سي، واأطال يف الدفاع 
عن راأي اخلليل يف كتابه »الب�سريات«)96(، ومما قاله فيه بعد اأن اأورد 
قول الفرزدق: »كانوا« يف بيت الفرزدق لغو؛ لأن »لنا« قد جرى �سفة على 

املو�سوف الذي هو »جريان«)97(.
ابن  الفرزدق:  قول  يف  »كانوا«  زيادة  اأجازوا  الذين  النحويني  ومن 
مالك)98(، وابن عقيل)99(، والأ�سموين)100(، واجلرجاين)101(، واآخرون.
والنحويون الذين اأجازوا زيادة »كانوا« يف قول الفرزدق اختلفوا يف 
اإعرابه)102(، فمنهم من جعلها تامة، وجعل »الواو« فيها فاعاًل، وذهب 
اآخرون اإىل اأنها ناق�سة، واأ�سل البيت: »وجريان كائنني لنا هم«، والواو 

عندئذ تكون توكيدًا لل�سمري يف »لنا«.
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• الرتجيح:
اإن القول بجواز زيادة »كانوا« مع ات�سالها بالواو هو الأوىل والأ�سوب 

يف هذه امل�ساألة؛ وذلك لالأدلة التالية:
�سرح  وقد  زائدة،  الفرزدق  قول  يف  »كانوا«  اأن  على  النحاة  اأجمع   -  1
بذلك املربد عندما ذكر باأن هذا هو »قول النحويني اأجمعني«)103(.
2 - تقا�ص زيادة »كانوا« مع ال�سمري على جواز زيادة »ظننُت« مع ال�سمري 
اإذا جاءت و�سطًا، وممن اعتمد على هذا الدليل يف اجلواز اأبو علي 
الفار�سي، وابن مالك، قال الفار�سي: »اإن قلت: كيف جاز اأن تلغيها 
وقد عملت؟ قلنا: ل ميتنع ذلك، األ ترى اأنك تلغي »ظننُت« باأ�سرها، 
تلغي  اأن  يجوز  فكذلك  الفعل؛  من  تلغيه  ما  عمل  وقد  جملة  وهي 
»كان« وحدها يف قوله »كانوا كرام«؛ كما جاز اإلغاء اجلملة باأ�سرها 
اجلملة  اإلغاء  من  اأي�سر  اجلملة  بع�ص  اإلغاء  يكون  بل  »ظننت«،  يف 

باأ�سرها«)104(.
وقال ابن مالك: »وحكم �سيبويه بزيادتها يف قول الفرزدق )....( 
َوُردَّ ذلك عليه لكونها رافعة لل�سمري، ولي�ص ذلك مانعًا من زيادتها كما 
مل مينع من اإلغاء »ظن« عند تو�سطها اأو تاأخر اإ�سنادها اإىل فاعل«)105(.
لنا«،  كانوا  كراٍم  »وجريان  هو  املربد  عند  النحوي  ال�ساهد  تاأويل   -  3
اجلملة  �سبه  وخربها  ا�سمها،  و»الواو«  ناق�ص،  فعل  »كان«  فالفعل 
الناق�ص،  الفعل  على  مقدم  الفرزدق  قول  يف  اجلملة  و�سبه  »لنا«، 
»وجرياٍن لنا - كانوا - كرام«، والأخذ بهذا التاأويل »عدول عما هو 
الأ�سل اإىل �سيء غريه«)106(، اإذ الأ�سل اأن يتقدم الفعل النا�سخ على 

اخلرب.
ومع القول باأن مذهب اجلمهور هو الأوىل والأخذ به هو الأ�سوب، فاإن 
ما ذهب اإليه املربد مقبول اأي�سًا؛ لأنه مينع الوقوع يف بع�ص التوجيهات 
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لدى حديثه عن  بقوله  اإىل ذلك اخل�سري  اأ�سار  وقد  املتكلفة،  النحوية 
مذهب النحاة املجيزين جميء »كانوا« زائدة، قوله »كانوا كرام«: كراِم: 
 )...( تامة  الزائدة  اأن  على  بناء  »كان«،  فاعل  والواو:  جلريان،  �سفة 
وقيل: الأ�سل  »وجريان كائنني لنا هم«، على اأن »هم« تاأكيد للم�ستكن يف 
َل بها هذا املوؤكد)107( بالك�سر  الظرف، فلما زيدت »كان« بعد »لنا« ُو�سِ
الفعل  بجانب  املنف�سل  ال�سمري  يقع  لئال  للفظ  اإ�سالحًا  واوًا  فانقلب 
البيت  التكلف فجعلها يف  بع�سهم من هذا  َوَفرَّ  وقيل غري ذلك،   )...(

ناق�سة ل زائدة«)108(. 
اأن  املتكلفة  النحوية  التوجيهات  هذه  مثل  يف  الوقوع  من  وال�سالمة 
للتوكيد ل تعمل �سيئًا ولي�ص لها ا�سم ول خرب �سواء  جنعل »كان« زائدة 
واملحققني،  الفار�سي  مذهب  »وهو  يت�سل،  مل  اأو  �سمري  بها  ات�سل 
ون�سب اإىل اجلمهور، وهو الأ�سح  كما قال ال�سبان)109(؛ وذلك قيا�سًا 
اإل  تكون  فال  ومعنى،  لفظًا  عملها  فيرتك  تلغى  عندما  »ظننت«  على 

للتاأكيد«)110(.
)3( جميء »اأ�سبح« فعاًل زائداً:

َبَح م�سغوٌل مب�سغوِل)111(  ُو َعْيَنْيَك َو�َساِنْيِهَما           اأَ�سْ َعدُّ
• العر�س املركز:

َبَح م�سغوٌل  مو�سع التاأويل يف هذا ال�ساهد النحوي قول ال�ساعر: »اأَ�سْ
نحاة  ومنعه  زائدًا،  فعاًل  »اأ�سبح«  جميء  الكوفيون  اأجاز  فقد  مب�سغوِل« 
بع�سهم  وتاأوله  عليه،  يقا�ص  ل  الذي  بال�ساذ  اجلمهور  فو�سفه  اآخرون، 

فجعله فعاًل ناق�سًا.
• التو�سيح:

للنحاة يف جميء »اأ�سبح« فعاًل زائدًا مذهبان اثنان:
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االأول: اجلواز، واإليه ذهب الكوفيون)112(، وجعلوه مقي�سًا يف �سيغة 
التعجب وحكوا عن العرب)113(: »ما اأ�سبَح اأبردها، وما اأم�سى اأَْدَفاأَها«، 
عند  �ساٌذ  وهذا   )...( و»اأم�سى«  »اأ�سبح«  زيد  »ورمبا  عقيل:  ابن  قال 

الب�سريني، مقي�ص عند الكوفيني«)114(.
واأجاز اأبو علي الفار�سي)115( جميء الفعل »اأ�سبح« زائدًا يف الكالم 
و»اأم�سى«،  »اأ�سبح«  زيادة  الكوفيون  »جوز  ال�سيوطي)116(:  قال  مطلقًا، 

وحمل على ذلك اأبو علي قوله:
َبَح م�سغوٌل مب�سغوِل ُو َعْيَنْيَك َو�َساِنْيِهَما           اأَ�سْ َعدُّ

الثاين: املنع، واإليه ذهب الب�سريون)117(، وحملوا الوارد يف كالم 
العرب على ال�سرورة، وو�سفوه بال�سذوذ الذي ل يقا�ص عليه، وتبعهم يف 
ذلك كثري من النحاة منهم: ابن ع�سفور)118(، وابن مالك)119(، وابن 

عقيل)120(، والأ�سموين)121(، وغريهم.
ولهم  مب�سغول«،  م�سغوٌل  »اأ�سبح  ال�ساعر:  قول  النحاة  بع�ص  وتاأول 

فيه تاأويالن:
اأولهما: اأن يف الفعل الناق�ص »اأ�سبح« �سمري �ساأن، و»م�سغول« خرب 
مبتداأ حمذوف تقديره: »العدو م�سغوٌل«، واجلملة ال�سمية يف حمل ن�سب 

خرب »اأ�سبح«، واإليه ذهب ابن فالح)122(.
ثانيهما: اأن تكون »اأ�سبح« فعاًل تامًا، وفاعلها �سمري م�سترت فيها، 

ويكون قوله »م�سغول« مب�سغول جملة يف حمل ن�سب حال«)123(.
اإليه  ذهب  ما   - نظري  وجهة  من   - امل�ساألة  هذه  يف  والراجح 
وغريهما  عقيل  وابن  مالك  كابن  النحاة  من  تبعهم  ومن  الب�سريون 
عندما جعلوا هذا خا�سًا بال�سرورة، اأو �ساذًا ل يقا�ص عليه؟ لأنه كما قال 

ابن ع�سفور: »وهذا اإذا ثبت هو من القلة بحيث ل يقا�ص عليه«)124(.
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الفعل  ا�سم  وقوع  لثبوت  مقبول  تاأويل  النحوي  فالح  ابن  تاأوله  وما 
ِمرَي �ساأٍن حمذوفًا. النا�سخ »كان« و»اأ�سبح« �سَ

* * * *
امل�ساألة الرابعة: تقدمي معمول خرب »كان« على ال�سم وحده.

َدا)125(  ُة َعوَّ اُهْم عِطيَّ ا َكاَن اإِيَّ اُجْون َحْوَل ُبُيوِتِهْم            مِبَ َقَناِفُذ َهدَّ
• مو�سع التاأويل:

مو�سع التاأويل يف قول الفرزدق قوله: »مبا كان اإياهم عطية عودا«، 
فظاهره يفيد اأن ال�ساعر قد قدم معمول خرب »كان« وهو  »اإياهم« على 
ا«،  »عودَّ جملة  وهو  ال�سم  عن  اخلرب  تاأخري  مع  »عطية«  وهو  ا�سمها 
وتاأوله  الكوفيون،  اأجازه  ما  وهذا  ووليه،  الفعل  بعد  فوقع معمول اخلرب 

الب�سريون؛ لأنهم مينعون ذلك.
• التو�سيح:

اتفق النحاة اأن معمول خرب »كان« اإذا كان �سبه جملة جاز تقدميه 
على ال�سم »مطلقًا بال خالف«)126(، نحو: كان زيٌد م�سليًا يف امل�سجد، 
وكان بكٌر م�سافرًا يوَم اجلمعة، فيقال: كان يف امل�سجِد زيٌد م�سليًا، وكان 
يوَم اجلمعة بكٌر م�سافرًا؛ »لأن الظرف واملجرور يتو�سع بهما يف الكالم 

تو�سعًا ل يكون لغريهما«)127(.
وحده  ال�سم  على  »كان«  خرب  معمول  تقدمي  يف  النحاة  اختلف  ثم 
اإذا مل يكن �سبه جملة، نحو: كان زيٌد حافظًا الق�سيدَة، فهل يقال: كان 

الق�سيدَة زيٌد حافظًا؟.
اأجاز ذلك الكوفيون)128(، ومنعه الب�سريون)129(، قال ابن ه�سام 
لدى حديثه عن هذه امل�ساألة: »يجوز باتفاٍق اأن يلي هذه الأفعال معمول 



ظاهرة التأويل في إعراب الشواهد الشعرية النحوية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

154

جـــــذور

اأحدهما فجمهور  اأو جمرورًا )....( فاإن مل يكن  اإن كان ظرفًا  خربها 
الب�سريني مينعون مطلقًا، والكوفيون يجيزون مطلقًا«)130(.

الفرزدق قدم معمول خرب  اأن  الكوفيني  البيت على مذهب  وتوجيه 
»كان« وهو »اإياهم« على ا�سمها وهو »عطية« مع تاأخري اخلرب وهو جملة 

َد« عن ال�سم، فوقع معمول اخلرب بعد الفعل النا�سخ ووليه. »َعوَّ
اأن يكون »عطيُة« ا�سم  اأما الب�سريون فاإنهم - كما ذكرت مينعون 
التاأويالت  يف  اأجملها  اأن  ميكنني  تاأويالت  عدة  البيت  يف  ولهم  »كان«، 

التالية:
مبتداأ،  »عطيُة«  وقوله  ال�ساأن)131(،  �سمري  »كان«  ا�سم  اأن  االأول: 
َدا« خربه، وجملة املبتداأ واخلرب يف حمل ن�سب خرب »كان«،  وجملة »عوَّ
قال  »كان«،  ا�سم  على  اخلرب  معمول  يتقدم  مل  التاأويل  هذا  وعلى 

املرادي)132( بعد اأن اأورد قول الفرزدق:
»وهذا ونحوه متاأول عند الب�سريني، وقد اأ�سار اإىل تاأويله ابن مالك 

بقوله:
وم�سمر ال�ساأن ا�سماً انِو اإِْن َوَقْع        موهم ما ا�ستباَن اأنه امتـــــنَع

عطية  اإياهم  كان  »مبا  الفرزدق:  قول  يف  زائدة  »كان«  اأن  الثاين: 
عودا«، و»ما« ا�سم مو�سول جمرور املحل بالباء، وجملة املبتداأ واخلرب ل 
حمل لها �سلة املو�سول وهو »ما«، قال ال�سيوطي وهو يتحدث عن تاأويالت 
الب�سريني لل�ساهد ال�سابق: »اأجيب باأن ا�سم »كان« �سمري �ساأن... وجوز 

بع�سهم اأن تكون زائدة«)133(.
املو�سولة،  »ما«  على  يعود  م�سترت  �سمري  »كان«  ا�سم  اأن  الثالث: 
»كان«،  خرب  ن�سب  حمل  يف  واخلرب  املبتداأ  من  عودا«  »عطية  وجملة 
وجملة »كان«، ومعموليها ل حمل لها من الإعراب �سلة املو�سول، والعائد 

على هذا التاأويل حمذوف تقديره: مبا كان عطية عود هموه.
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لقول  الب�سرة  نحاة  تاأويالت  عن  يتحدث  وهو  مالك  ابن  قال 
الفرزدق: قنافذ هداجون حول بيوتهم: »يجوز جعل »كان« يف هذا البيت 
�سمريها،  »كان«  وا�سم  الذي،  مبعنى  »ما«  جعل  اأي�سًا  ويجوز  زائدة، 
وعطية »مبتداأ«، خربه »عودا«، والتقدير: بالذي كان اإياهم عطية عوده 

فحذف الهاء ونواها«)134(.
الرابع: حمل بع�ص النحاة هذا البيت وغريه من ال�سواهد ال�سعرية 
على ال�سرورة، قال ابن ه�سام لدى حديثه عن ال�ساهد النحوي ال�سابق: 
ج على زيادة »كان «، اأو اإ�سمار ال�سم مرادًا به ال�ساأن، اأو راجعًا اإىل  »ُخرِّ

»ما«.. وقيل: �سرورة«)135(.
• الرتجيح:

اأن  فيمكنني  النحوي  ال�ساهد  هذا  يف  النحاة  اأقوال  يف  راأيي  اأما 
اأجمله فيما ياأتي:

1 - اإن ما ذهب اإليه الكوفيون من جواز تقدمي معمول اخلرب على ال�سم 
التاأويالت  بع�ص  يف  الوقوع  من  يحفظنا  اأوًل:  لأنه  مقبوٌل؛  وحده 
املتكلفة كما �سياأتي بيان ذلك؛ ولأنه ثانيًا اإذا اأمكننا اأن نوؤول قول 
نحاة  من  كثري  فعل  كما  عودا«  عطية  اإياهم  كان  مبا   « الفرزدق 
الب�سرة ومن تبعهم، غري اأن هناك �سواهد �سعرية ل ميكن تاأويلها، 
ال�سم،  على  »كان«  خرب  معمول  تقدمي  جواز  على  توجيهها  ويتعني 

ومنها قول ال�ساعر:
ْن ُحمَّ يل عي�س من العجِب)136(  باَتْت ُفـــــــــوؤادي َذاُت اخلـــاِل �َساِلـــــــَبًة      فالعي�ُس اإِ
عامله  على  مقدم  به  مفعول  و»فوؤادي«  »باتت«،  ا�سم  اخلاِل  فذات 
ول  فوؤادي،  �سالبًة  اخلاِل  ذاُت  باتت  الأ�سل:  اإذ  �سالبة،  قوله  هو  الذي 
ن�ستطيع اأن نوؤول هذا ال�ساهد النحوي كما تاأول الب�سريون قول الفرزدق 
»مبا كان اإياهم عطية عودا«، باأن جنعل مثاًل ا�سم الفعل النا�سخ »باتت« 
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ن�سب  مبتداأ وخرب يف حمل  بعده جملة من  وما  �ساأن حمذوف،  �سمري 
خرب الفعل النا�سخ، واإمنا امتنع ذلك لظهور ن�سب اخلرب »�سالبة«)137( 
. ومما ا�ستدل به الكوفيون كذلك على �سحة مذهبهم قول ال�ساعر:
ْلَواَن عنها التَّحُلُم)138(  َن ال�سُّ َلِئْن كان �سلمى ال�سيُب بال�سدِّ مغريا        لقد َهوَّ
�سلمى  مغريًا  ال�سيُب  كان  »لئن  الكوفيني)139(:  عند  البيت  وتقدير 
ول  »ال�سيب«،  ال�سم  على  »�سلمى«  اخلرب  معمول  تقدم  حيث  بال�سد«، 
تتاأتى يف هذا ال�ساهد النحوي التاأويالت ال�سابقة التي قيلت يف اإعراب 
قول الفرزدق: »مبا كان اإياهم عطية عودا«، وهذان ال�ساهدان كما قال 

اخل�سري« اأقوى ما ا�ستدل به الكوفيون)140( على �سحة مذهبهم.
به  ا�ست�سهدوا  ما  اأن  اإل  الكوفيون،  اإليه  القول بجواز ما ذهب  ومع 
وهو  عليه،  القيا�ص  وعدم  ال�سماع  على  ذلك  ُر  َق�سْ والأوىل  نادر،  قليل 
ما يفهم من كالم الب�سريني ومن تبعهم يف هذه امل�ساألة عندما جعلوا 

الوارد يف كالم العرب �سرورة)141(.
2 - اإن التاأويالت التي ذكرها الب�سريون وغريهم يف قول الفرزدق » مبا 
اأو  كان اإياهم عطية عودا« قد تكون مقبولة، فمجيء »كان« زائدًة، 

جميء ا�سمها �سمري �ساأن اأمر ثابت لدى معظم النحاة.
�سالبة«،  اخلال  ذات  فوؤادي  »باتت  ال�ساعر:  لقول  توجيهاتهم  اأما 
حـرف  حذف  تاأويـل  على  مغريـا«  بال�سـد  ال�سـيُب  �سـلمى  كان  و»ولئن 
النداء فيهـما: اأي: باتــت يا فــوؤادي ذات اخلـال �سـالبـة اإيـــاك، و: ولئــن 
فيهما  النداء  وجملة  بال�سد،  اإياك  مغريًا  ال�سيب   - �سلمى  يا   - كــان 
معرت�سة بني العامل ومعموليه.. اأقول: اإن التكلف يف هذا التاأويل ظاهر 
جلي، و�سببه هو التم�سك بالقاعدة النحوية القيا�سية التي ل جتيز تقدمي 

معمول خرب »كان« اأو اأخواتها على ال�سم وحده.
املتكلفة يف  التاأويالت  اأمثال هذه  اجتناب   - كما ذكرت   - والأوىل 

البحث النحوي. 
* * * *
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امل�ساألة اخلام�سة: حذف »كان« وا�سمها مع »لدن«.
ِمن َلُد �َسْواًل فاإىل اإِْتاَلئها)142(

• العر�س املركز:
مو�سع التاأويل يف هذا ال�ساهد قول الراجز »ِمْن َلُد �سوًل« حيث حذف 
»كان« وا�سمها، واأبقى خربها، وهو »�سوًل« بعد »لُد«)143(، وهذا احلذف 
جائز عند كثري من النحاة، وو�سفه نحاة اآخرون بالقلة وال�سذوذ، وتاأوله 

املانعون تاأويالت خمتلفة.
• التو�سيح:

خربها  واإبقاء  ا�سمها  مع  »كان«  حذف  جواز  على  النحاة  اتفق 
بعد  حذفها  جواز  يف  واختلفوا  ال�سرطيتني،  و»لو«  »اإِْن«  مع  بكرثة)144( 
»لدن« فذهب �سيبويه - رحمه اهلل - اإىل اجلواز، وذكر اأنَّ التقدير: »من 
اأن  »لد  �سيبويه من  قدره  »واإمنا  اإتالئها«)145(،  فاإىل  �َسْوًل  َكاَنْت  اأَْن  َلُد 
كانت« ومل يقدره »من لد كانت«؛ لأنه ل يرى اإ�سافة »لدن اإىل اجلمل«، 

واإىل هذا التوجيه ذهب جمهور النحاة)146(.
اإذا جاءت م�ساحبة  ا�سمها  مع  »كان«  اآخرون حذف  نحاة  وو�سف 
اأبو حيان، ويفهم هذا من قوله  بالقلة)147(، ومن هوؤلء  »َلُدْن«  للظرف 
الراجز؛  قول  ثم ذكر  »لدن«)148(،  بعد  »الناق�سة  كان  اأ�سمرت«  »رمبا 
قول  �ساق  ثم  و»لو«)149(،  »اإِْن«  غري  مع  حذفها  »وقل  املرادي:  وقال 

الراجز«.
وو�سف فريق من النحاة ذلك بال�ساذ الذي ل يقا�ص عليه، ومنهم 
ويبقى  ا�سمها  مع  »كان«  »حتذف  قوله)150(:  يف  ذلك  جاء  عقيل  ابن 

خربها كثريًا بعد »اإِْن« وبعد »لو«، وقد �سّذ حذفها بعد »َلُدْن« كقوله:
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ِمن َلُد �َسْواًل فاإىل اإِْتاَلئها«
اأما املانعون ملجيء »كان« حمذوفة مع ا�سمها بعد »لدن« فقد تاأولوا 

هذا ال�ساهد النحوي عدة تاأويالٍت ميكن ذكرها فيما ياأتي:
َرُه بع�سهم: ِمْن َلُد �َساَلْت �َسْوًل،  التاأويل االأول:  قال ال�سبان: »َقدَّ
فجعل »�َسْوًل« م�سدرًا ل جمعًا«)151(، اأي اأنه مفعول مطلق لعامله »�َسَاَلْت« 

املحذوف.
التاأويل الثاين: ذكر العيني اأن بع�ص النحاة جعل »�َسْوًل« من�سوبًا 
قولهم:  بعدها يف  كانت�ساب غدوًة  به  باملفعول  الت�سبيه  اأو  التمييز  على 

»لدن غدوًة« )152(.
»كان« حمذوفة  املانعني ملجيء  النحاة  بع�ص  الثالث: ذكر  التاأويل 
مع ا�سمها بعد الظرف »لدن« اأن لهذا امل�سطور من الرجز روايات اأخرى، 
وذكر  »باخلف�ص)153(،  �َسْوٍل  َلُد  ِمْن  رويت:  اإنها  بع�سهم:  قول  منها 
تنوين،  بغري  �َسْوًل«  َلُد  ِمْن  وهي:  ثالثة  رواية  لل�ساهد  اأن  اجلرمي)154( 

اأ�سله: �َسْوَلء باملد، ولكن ق�سر لل�سرورة.
• الرتجيح:

يرتجح عندي يف هذه امل�ساألة اأن حذف »كان« مع ا�سمها اإذا وقعت 
بعد »لدن« موقوٌف على ال�سماع املروي عن العرب، وهو من ال�ساذ الذي 

ل يقا�ص عليه، وذلك لالأدلة الآتية:
1 - يكاد يجمع النحاة على اإيراد هذا امل�سطور من الرجز لدى حديثهم 
قائله عند  تام، ل يعرف  النحوية، وهو رجٌز غري  امل�ساألة  عن هذه 
نحوية  قاعدة  و�سع  يف  عليه  يعتمد  ل  فاإنه  ولهذا  النحاة؛  جمهور 
قيا�سية، وقد اأح�سن ابن عقيل وغريه عندما و�سفوا ذلك بال�سذوذ.
ذلك  يف  دليلهم  »لدن«  مع  »كان«  حذف  اأجازوا  الذين  النحاة  اإن   -  2
مع  اأجازوا حذفها  و»لو«  »اإِْن«  مع  »كان«  فكما جاز حذف  القيا�ص، 
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لأن«  بعدهما  حذفها  كرث  »فقد  م�ستقيم؛  غري  قيا�ص  وهذا  »لدن«، 
اإِْن »اأم اأدوات ال�سرط العاملة، و»لو« اأم غري العاملة؛ كما اأن »كان« 
اأم بابها، وهم يتو�سعون يف الأمهات مامل يتو�سعوا يف غريها«)155(.

3 - اإن تقدير �سيبويه 1لقول الراجز: »من لد اأن كانت �سوًل« فيه حذف 
للمو�سول احلريف و�سلته واإبقاء معمولها وهو ممنوع)156(، »بل ن�ص 
�سيبويه يف باب ال�ستثناء على اأن املو�سول احلريف ل يجوز حذفه« 

وما فرَّ منه - رحمه اهلل - وقع فيه)157(.
4 - اإن وجود روايات اأخرى لهذا امل�سطور من الرجز كما ذكرُت ي�سعف 

ال�ست�سهاد برواية �سيبويه يف هذه امل�ساألة النحوية.
اأما التاأويالن اللذان ُذِكَرا ففيهما اأي�سًا تكلف وا�سح؛ لأن جعل »�َسْوًل« 
مفعوًل مطلقًا يوؤدي اإىل حذف عامله، وهذا املو�سع يف ال�ساهد لي�ص من 
اأو �سماعًا كما هو معلوم عند النحاة، واإن  موا�سع حذف العامل قيا�سًا 

كان هذا التاأويل كما قال ال�سبان »اأقل كلفة من تقدير �سيبويه«)158(.
كذلك فاإن جعل »�َسْوًل« متييزًا بعد »َلُدْن« قيا�سًا على انت�ساب »ُغْدَوًة« 
خا�ص)159(   هذا  لأن  فا�سد؛  قيا�ص  هو  غدوة«،  »َلُدْن  قولهم  يف  بعدها 

بـ»غدوة« وحدها.
* * * *

امل�ساألة ال�ساد�سة: هل يجوز اأن ياتي خرب »كان« فعاًل ما�سيًا؟
وكنا ح�سبنا كلَّ بي�ساَء �سحمًة           ليايَل القينا ُجَذام وِحْمرَيا)6056( 

• العر�س املركز:
مو�سع ال�ساهد يف البيت ال�سابق قوله: »وكنا ح�سبنا« فقد جاء خرب 
الفعل النا�سخ جملة فعلية يف �سيغة الفعل املا�سي غري م�سبوق بـ »قد«، 
اإ�سمار »قد«،  وتاأولوه على  الكوفيون  الب�سريون، ومنعه  اأجاز ذلك  وقد 

اأي: وكنا قد ح�سبنا.
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• التو�سيح:
للنحاة يف م�ساألة جميء خرب »كان« وبع�ص اأخواتها فعاًل ما�سيًا نحو 

قولنا: »كان �سافَر زيٌد« ثالثة اأقوال: 
االأول: املنع مطلقًا، �سواء كانت قد »مظهرة اأو م�سمرة«، قال ابن 
ع�سفور لدى حديثه عن خرب »كان« واأخواتها: »اختلف يف وقوع املا�سي 
بغري »قد« موقع اأخبار هذه الأفعال اإذا كانت ما�سية، فمنهم من منعه يف 

جميع الأفعال اإل يف لي�ص«)161(.
واأ�سبح،  »كان،  اأن  اإىل  النحويني  بع�ص  »ذهب  مالك:  ابن  وقال 
واأ�سحى، وظل، وبات« ل تدخل على ما خربه فعل ما�ص، فال  واأم�سى، 

يقال على هذا الراأي: كان زيٌد فعَل، ول اأ�سبَح عمرو قراأ«)162(.
قال  الكوفيون،  ذهب  واإليه  »قد«،  اإ�سمار  مع  اجلواز،  الثاين: 
ال�سيوطي لدى حديثه عن هذه امل�ساألة: »�سرط الكوفيون يف ذلك اقرتانه 
بـ »قد« ظاهرة، اأو مقدرة، وحجتهم اأن »كان واأخواتها« اإمنا دخلت على 
اجلمل لتدل على الزمان، فاإذا كان اخلرب يعطي الزمان مل يحتج اإليها، 
املفهوم من: »زيٌد قام«، ومن »كان زيٌد قائمًا« �سيء واحد،  اأن  األ ترى 

وا�سرتاط »قد« لأنها تقرب املا�سي من احلال«)163(. 
ووافق الكوفيني يف مذهبهم بع�ص النحاة، منهم املربد، واأبو احل�سن 

املجا�سعي، وابن فالح.
اأما املربد فيظهر مذهبه يف هذه امل�ساألة لدى حديثه عن قوله تعاىل: 
لتقدمها  »كان«  النا�سخ  فالفعل  ُقُبٍل})164(،  ُقدَّ من  كان قمي�سه  {اإن 
يف  مقدرة  »قد«  تكون  هذا  فعلى  ال�ستقبال،  اإىل  اجلزاء  يغريها  مل 

خربها)165( ، اأي: اإِْن كان قمي�سه َقْد ُقدَّ من قبل.
وقد تاأول اأبو احل�سن املجا�سعي)166(، وابن فالح)167( الآية الكرمية 

ال�سابقة وغريها من الن�سو�ص ال�سعرية على اإ�سمار »قد«.
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القول الثالث: جواز دخول »كان« وبع�ص اأخواتها »اأم�سى، اأ�سبح...« 
على الفعل املا�سي غري املقرتن بـ »قد«، وعليه الب�سريون)168(، وراأيهم 
يف البيت ال�سابق اأنه ل داعي اأن نقول: اإن تاأويله: »وكنا قد ح�سبناهم« 

كما ذهب اإليه الكوفيون.
من  كثري  النحوية  امل�ساألة  هذه  يف  الب�سريني  مذهب  �سلك  وقد 
النحاة، منهم: ابن ع�سفور)169(، وابن خروف)170(، وابن مالك)171(، 

واأبو حيان)172(، وال�سيوطي)173(، واآخرون.
الكرمي  القراآن  يف  الوارد  ال�سماع  وافقهم  ومن  الب�سريني  ودليل 

وكالم العرب.
• الرتجيح:

�سوء  على  اأجمله  اأن  فيمكنني  النحوية  امل�ساألة  هذه  يف  راأيي  اأما 
الأمور الآتية:

اأوًل: يرتجح لديَّ يف هذه امل�ساألة قول الب�سريني بجواز دخول »كان« 
على ما خربه فعل ما�ص من غري اأن يكون م�سبوقًا بقد، وذلك ملا ياأتي:

ال�سريف وكالم  الكرمي واحلديث  القراآن  الواردة يف  الن�سو�ص  اإن   -  1
العرب تثبت �سحة هذا ال�ستعمال، فمن القراآن الكرمي قوله تعاىل: 
{ولقد كانوا عاهدوا اهلل من قبل ال يولون االأدبار})174(، {اأو 
كان  {اإن  زوال})175(،  من  لكم  ما  قبل  من  اأق�سمتم  تكونوا  مل 
قمي�سه ُقدَّ من ُدُبٍر فكذبت وهو من ال�سادقي})176(، {اإن كنتم 

اآمنتم باهلل وما اأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان})177(.
ففي هذه الآيات الكرمية دخلت »كان« على جمٍل فعلية فعلها ما�ص 

ومل ت�سبق بقد.
وقد يقول بع�ص النحاة باأن دخول اأداة ال�سرط على »كان« يف قوله 
تخل�سه  لأنها  ذلك؛  ي�سوغ  ُقُبٍل}،  من  ُقدَّ  قمي�سه  كان  {اإن  تعاىل: 
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لال�ستقبال، وتقدير الآية اإن يكن قمي�سه ُقدَّ من قبل، واجلواب عن هذا 
»اإن  القول:  اأورد هذا  اأن  بعد  فقال  �سرح اجلمل  ابن ع�سفور يف  ذكره 
اعتذاره باطل لأن »كان« هنا ما�سية لفظًا ومعنى، األ اأن ترى اأن ما كان 

من ذلك قد ثبت وا�ستقر«)178(.
قلُت: وهذا القول اأي�سًا يجري على الآية الكرمية: {اإن كنتم اآمنتم} 
فاملخاطبون بها هم ال�سحابة وقد ثبت اإميانهم باهلل وعلمهم مبا اأنزل 

اهلل تعاىل على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم يوم الفرقان.
تكونوا  {اأومل  عاهدوا}،  كانوا  {ولقد  الأخريان:  الآيتان  اأما 
»عاهدوا«،  ما�سيني  فعلني  على  فيهما  »كان«  دخلت  فقد  اأق�سمتم} 

»اأق�سمتم« واجلملتان غري �سرطيتني.
فهي  ال�ستعمال  هذا  �سحة  اإثبات  يف  الواردة)179(  الأحاديث  اأما 

كثرية جدًا، ومنها:
1( »اإين كنُت ا�سطنعته، واإين ل األب�سُه«)180(.

ُقوا فالنًا وفالنًا بالنار«)181(. رِّ 2( »اإين كنت اأمرتكم اأن حُتَ

3( »اإين كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«)182(.

4( »اإين كنت نهيتكم عن حلوم الأ�ساحي فتزودوا وادخروا«)183(.

5( »اأََوما كنِت طفِت ليايل قدمنا مكة؟«)184(.

6( »من كان ذبح اأ�سحيته قبل اأن ي�سلي فليذبح مكانها اأخرى«)185(. 

7( »اإين كنُت نهيتكم عن حلوم الأ�ساحي بعد ثالث...«)186(.

8( »من كان اعتكف معي فليعتكف الع�سر الأواخر«)187(.

9( »اإن كان خرج ي�سعى على ُوْلِدِه �سغارًا فهو يف �سبيل اهلل«)188(.

10( »اإن كنِت اأملمِت بذنٍب فا�ستغفري اهلل..«)189(.
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ففي الأحاديث النبوية ال�سابقة دخلت »كان« على جمٍل فعلية فعلها 
ما�ص ومل يقرتن بـ »قد«.

كذلك ثبت دخول »كان« على الفعل املا�سي غري امل�سبوق بـ »قد« يف 
كالم العرب، منه قول ال�ساعر:

َرا)190(  وكنا ح�سبناهم فوار�س َكْهَم�ٍس       َحُيوا بعدما ماتوا من الدهر اأَْع�سُ
ومنه قول زهري بن اأبي �سلمى:

وكان َطَوى َك�سحاً على ُم�ْسَتِكنٍَّة         فال هو اأبداها ومل يتجمجم)191(
فجعل »طوى« خربًا لكان ومل يقرتن بقد.

ومنه قول الفرزدق:
ــٍع         طوياًل �َسَواريِه �سديداً َدَعاِئُمْه )192(  وكنـا ورثنـاه عـلى عـــهـِد ُتبَّ
وال�ساهد فيه قوله »وكنا ورثناه« حيث دخلت كان على اجلملة الفعلية 

املا�سوية ومل تقرتن بقد.
على �سوء الن�سو�ص ال�سابقة اأقول:

ما�ص  فعل  فعلها  التي  الفعلية  اجلملة  على  »كان«  دخول  اإجازة  اإن 
من غري اقرتانه بقد هو ال�سحيح، وقد بلغت من الكرثة ما يوجب معها 
»كان« ل تدخل  اإن  قالوا  والذين  ال�سيوطي.  قال  القيا�ص على ذلك كما 
على ما خربه فعل ما�ص مطلقًا قولهم باطل كما قال ابن مالك)193( »اإذ 

لي�ص ل�ساحبه حجة يف ال�ستعمال«.
ومما ي�ستاأن�ص به يف هذا الباب اأن دخول بع�ص الأفعال الناق�سة مثل 
»اأ�سبح، اأ�سحى، اأم�سى« على اجلملة الفعلية التي فعلها ما�ص من غري 
اأن يكون مقرتنًا بقد ثبت اأي�سًا وروده يف كالم العرب �سعرهم ونرثهم، 

من ذلك قول النابغة الذبياين:
اأم�ست خالًء واأم�سى اأهلها احتملوا        اأ�سنى عليها الذي اأ�سنى على ُلبِد)194( 
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ومنه قول ال�ساعر:
فاأم�سى مقفراً ال حيَّ فيه          وقد كانوا فاأم�سى احليُّ �ساروا)195( 

فقد دخل الفعل »اأم�سى« يف البيتني ال�سابقني على جملة فعلية فعلها 
ما�ص ومل يقرتن بقد، »اأم�سى اأهلها احتملوا«، »اأم�سى احلي �ساروا«.

ومنه قول عدي بن زيد:
ثم اأ�سحوا لعب الدهر بهم          وكذاك الدهر حااًل بعد حاِل)196(

وال�ساهد فيه قوله: »اأ�سحوا لعب الدهر«.
عن  الك�سائي  حكاه  ما  املا�سي  الفعل  على  »اأ�سبح«  دخول  ومن 
العرب: »اأ�سبحت نظرت اإىل ذات التنانري«)197(، فجعل »نظرت« خربًا 

لـ »اأ�سبحت«.
اأ�سبح، اأ�سحى« على الفعل  اأن دخول هذه الأفعال »اأم�سى،  ويظهر 
املا�سي غري املقرتن بقد يكاد يكون من القليل النادر قيا�سًا على دخول 

»كان« كما م�سى بيانه.
بتقدير  ال�سابقة  للن�سو�ص  وافقهم  ومن  الكوفيني  تاأويل  اإن  رابعاً: 

»قد« قبل اجلملة الفعلية تاأويل مقبول، ل باأ�ص من الأخذ به.
* * * *

امل�ساألة ال�سابعة: دخول »اإل« على خرب »ما انفك«.
حراريُج ما تنفُك اإال مناخًة          اأو نرمــــــي بها بلــــداً َقْفـــــَرا)198( 

• العر�س املركز:
اإل  تنفك  »ما  الرمة:  ذي  قول  البيت  يف  النحوي  ال�ساهد  مو�سع 
نفيها  لأن  يجوز؛  ل  وهذا  باإل،  تنفك«  »ما  خرب  اقرتن  فقد  مناخًة«، 
اأفعال  من  واأخواتها  زال  ما  غري  على  لدخولها  خالٌف  وذلك  اإيجاب، 
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ق�سد  فاإن  عاملًا،  زيٌد  كان  ما  نحو:  اخلرب  هو  عندئذ  فاملنفي  الباب، 
الإيجاب ُقِرَن اخلرب باإلَّ، نحو: ما كان زيٌد اإل جاهاًل)199(.

واأجمع النحاة على عدم جواز ذلك، فلجاأوا  اإىل تاأويل البيت، وقد 
اأ�سار ابن مالك - رحمه اهلل - اإىل هذه القاعدة النحوية وموقف النحاة 

من ال�سماع املخالف لها يف قوله:

• التو�سيح:
اأجـمـع النحـاة - كما ذكـرت - اأن دخــول »اإِلَّ« عـلى خبـر »ما انـفـك« 
لهم  وكانت  الرمة،  ذي  بيت  تاأويل  اإىل  جلاأوا  فاإنهم  ولهذا  يجوز؛  ل 

تاأويالت كثرية، ميكنني اأن اأجملها فيما ياأتي:
الرمة  ذا  اأن  اإىل  النحاة«)202(  من  »كثري  ذهب  االأول:  التاأويل 
العلماء  اأوائل  اإل مناخة«، ومن  تنفك  يف قوله: »حراريُج ما  اأخطاأ)203( 
الذين و�سفوا ذا الرمة بالغلط يف هذا البيت اأبو عمرو بن العالء، فقد 
اأبا عمرو بن العالء يقول:  اأن الأ�سمعي �سمع  ذكر املرزباين يف املو�سح 
اأخطاأ ذو الرمة يف قوله: »حراريج ما تنفك اإل مناخًة«)204(، وتبعه يف 

ذلك الأ�سمعي)205(، واجلرمي)206(.
التاأويل الثاين: اأن الفعل »ما تنفك« فعل تام مبعنى »ما تنف�سل عن 
التعب، اأو ما تخل�ص منه، فيكون املعنى: ما تنف�سل هذه الإبل عن ال�سري 

اإل يف حال اإناختها على اخل�سف، وهو َحْب�ُسها على غري علف.
يف  ذلك  اأجل  من  ُتْر�َسُل  فال  عليها،  لل�سري  ة  ُمَعدَّ ُتَناخ  اأنها  يريد 

املرعى«)207(.

ــد �ــَســِلــَمـــــا يــنــفــي جــــــوازاً خــــراً قـــ
نحو »َيِعْيُج«)200( ما عرف االأ�سبابا
َوَفى َمــْن  اإِالَّ  احُلــرُّ  »لي�س«  َكِمْثِل 
اأََتاَكـا)201( اإِْن  التاأويل  فا�ستعمِل 

بعدما »اإالَّ«  بـــ  �سئَت  اإذا  ـــــِرْن  َواْق
ــُل االإيـــجـــابـــا ِمـــــْن َكــــْوِنــــِه ال يــقــبـــ
َنَفى »لي�س«  ما  اأَْوَجــْبــَت  اإذا  َوُفـــْه 
َذاَكــــــا ُيـــــَنـــــايِف  َيـــــــــَزْل«  ونـــحـــو »مل 
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وتعرب »مناخًة« على هذا التاأويل »حاًل« من ال�سمري امل�سترت يف »ما 
تنفك«، ويكون اجلار واملجرور »على اخل�سف« متعلقني بـ »مناخة«)208(.

لدى  فقال  القراآن  معاين  يف  الفراء  التاأويل  هذا  اإىل  ذهب  وممن 
تف�سري قوله تعاىل: {مل يكن الذين كفروا من اأهل الكتاب وامل�سركي 
جهة  على  النفكاك  يكون  »قد  البينة})209(:  تاأتيهم  حتى  منفكي 
»ُيَزال«، ويكون على النفكاك الذي تعرفه، فاإذا كانت على جهة »يزال« 
فالبد لها من اأن يكون معها جحد، فتقول: ما انفككت اأذكرك، تريد: ما 
اأذكرك، فاإذا كانت على غري معنى »يزال« قلت: قد انفككت مثله  زلُت 
اإل  الرمة: »قالئ�ص ما تنفك  فيكون بال جحد، وبال فعل، وقد قال ذو 
مناخة«، فلم يدخل فيها »اإِلَّ« اإل وهو ينوي بها التمام، وخالف »َيَزاُل«؛ 

لأنك ل تقول: ما زلت اإل قائمًا«)210(.
والزخم�سري)212(،  الأنباري)211(،  ابن  التاأويل،  اختار هذا  وممن 
وابن خروف)213(، وابن عقيل)214(، وابن مالك، فقد قال بعد اأن ذكر 
تام، وهو مطاوع م�سارع  تنفك« فعل  »ما  اأن  »اأ�سحها  النحاة:  تاأويالت 
َلُه، فكاأنه قال: ما تـتخل�ُص من ال�سري اأو تنف�سُل  ُه اأو َف�سَ ُه: اإذا َخلَّ�سَ »َفكَّ

منه اإل يف حال اإناختها على اخل�سف«)215(.
التاأويل الثالث: اأنَّ »اإِلَّ« يف قوله »ما تنفك اإل مناخًة« زائدة، واإليه 
ذهب املازين)216(، والأ�سمعي)217(، وابن جني)218(، وحمل عليه قراءة 

ابن م�سعود)219(: {واإِْن ُكلٌّ اإال ليوفينهم ربك اأعمالهم})220(.
يريد  واإمنا  للتوكيد،  زائدة  »اإل«  الإف�ساح:  كتاب  الفارقي يف  وقال 

»ما تنفُك اإل مناخًة« بتقدير حذف »اإل«؛ كما قال الآخر:
ِل ْرَم اإال على َو�سْ ليايل اإذ اأهلي الأهلك جرية       واإذ ال نخاُف ال�سُّ

يريد اإذ ل نخاف ال�سرم على و�سل«)221(.
حيان)222(،  اأبو  منهم  زائدة،  »اإل«  جميء  النحاة  من  كثري  واأنكر 

وابن ه�سام)223(.
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التاأويل الرابع: اأن كثريًا)224( من النحاة ذهبوا اإىل اأن »ما تـنفك« 
ناق�سة، واخلرب »على اخل�سف«، و»مناخة«، حال، »فكاأنه قال: ما تنفك 
كائنًة على اخل�سف، اأي الذل والتعب، او مرميًا بها َبَلَد قفٍر اإل يف حال 

اإناختها«)225(.
يف  الأخف�ص)226(  احل�سن  اأبو  التاأويل  بهذا  قال  من  اأوائل  ومن 
البقاء  واأبو  والزجاج)228(،  ال�سريايف)227(،  وتبعه  »املعاياة«،  كتابه 

العكربي)229(، وابن الأنباري)230(.
و�سعف بع�ص النحاة هذا التاأويل، منهم اأبو حيان)231(، وابن ه�سام 
كثرية:  جماعة  »قال  النحوي:  ال�ساهد  هذا  عن  حديثه  لدى  قال  الذي 
هي ناق�سة، واخلرب »على اخل�سف«، و»مناخة« حال، وهذا فا�سٌد لبقاء 

الإ�سكال، اإذ ل يقال: »جاء زيٌد اإل راكبًا«)232(.
التاأويل اخلام�س: اأن »اإِلَّ« واقعة يف غري مو�سعها، ونية ال�ساعر اأن 
واأطال احلديث عنه،  يعي�ص يف �سرح املف�سل،  ابن  يوؤخرها، وقد ذكره 
اإن »اإل« واقعة يف غري موقعها، والنية بها التاأخري، واملراد:  ومما قاله: 
ماتنفك مناخًة اإل على اخل�سف؛ ومثله يف وقوع »اإل« يف غري موقعها قوله 

تعاىل: {اإن نظن اإال ظناً})233(، وقول ال�ساعر :
ارا)234(  ُه ال�سيُب اإِالَّ ِاْغرِتِ اأََحــــلَّ لـــه ال�ســــيُب اأثقـــــاَلُه        وما اْغرَتَّ

الذي هو عليه مل  الظاهر  الكالم على هذا  لو حملت  اأنك  ترى  األ 
، ول يغرته ال�سيُب اإل اغرتارًا، فاإذا  يكن فيه فائدة؛ لأنه ل ُيَظنُّ اإل الظنُّ
كان كذلك علمت اأن املعنى والتقدير: اإن نحن اإل نظن ظنًا، وما اغرته 

اإل ال�سيب اغرتارًا.
فاإن قيل: ما ذكرته من وقوع »اإل« يف غري مو�سعها اإمنا اأٌخرت عن 
مو�سعها، ومعناه التقدمي، وما ذكرته »اإل« فيه مقدمة، واأنت تنوي بها 
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جاز  التاأخري  جاز  اإذا  اأنه  فاجلواب  ذكرته،  ما  خالف  وذلك  التاأخري، 
التقدمي؛ لأنه يف مثله واقع يف غري موقعه«)235(.

التاأويل ال�ساد�س: اأن الرواية بالرفع، قال ابن الأنباري: »ُيْروى« ما 
تنفُك اإل مناخًة »بالرفع فال يكون فيه حجة«)236(.

• الرتجيح:
ذي  لقول  وتاأويالتهم  النحاة  لأقوال  درا�ستي  �سوء  يف  يل  يظهر 
الرمة: »حراريج ما تنفك اإل مناخة اإل على اخل�سف«، اأن اأكرثهم فاتهم 
اإليه،  ن�سب  ما  الرمة  ذو  ال�ساعر  اإنكار  وهو  امل�ساألة  هذه  يف  مهم  �سيء 
و�سهادته اأن تلك الرواية التي نقلت عنه رواية غري �سحيحة؛ ولهذا فاإن 

التاأويالت والعرتا�سات التي ذكرت تكون ملغاة ومهملة.
ذكر البغدادي اأن ابن ع�سفور قال يف كتابه ال�سرائر: »اإن ذا الرمة 
ملا عيب عليه قوله: »ما تنفك اإل مناخًة«.. فطن له فقال: اإمنا قلت: »اآًل 
»ما  »اآل« خرب  قول  يكون  الوجه  »وعلى هذا  �سخ�سًا«)237(،  اأي  مناخة، 

تـنفك«، و»مناخة« �سفة، وهذا التخريج ذكره كثري من النحاة«)238(. 
ففي هذا الن�ص دليل وا�سح اأن الرواة هم الذين ت�سرفوا يف قول ذي 
الرمة، واعتمد عليها معظم النحاة يف تغليط ال�ساعر، بل ذهب الأ�سمعي 

اإىل اأن ذا الرمة ل يحتج ب�سعره لكرثة مالزمته احلا�سرة)239(.
وما ذهب اإليه الأ�سمعي ل يلتفت اإليه لأمرين:

اأولهما: اأن الرواية التي اعتمد عليها الأ�سمعي يف هذا احلكم اأنكر 
ال�ساعر �سحتها.

ثانيهما: اأن كثريًا من علماء اللغة اأثنى على ذي الرمة ثناًء عظيمًا، 
واحتج بكالمه يف م�سنفاته، فاملربد على �سبيل املثال ا�ست�سهد ب�سعره يف 

كتابه »املقت�سب« يف اأكرث من ثمانية ع�سر مو�سعًا)240(.
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ولهذا فاإن اخلو�ص يف تلك التاأويالت بعد �سهادة ال�ساعر نف�سه اأمر 
ل فائدة منه، واأن البيت جاء على القاعدة القيا�سية املعروفة.

النحاة  من   - اهلل  رحمهم   - العلماء  اأن  على  التـنويه  من  ولبد 
واللغويني الذين اأولوا قول ذي الرمة معذورون فيما ذكروه لعدم و�سول 
اأو رمبا مل تثبت �سحتها عندهم، بل هم ماأجورون  اإليهم،  تلك الرواية 

على اجتهاداتهم واإن اأخطاأوا فيها.
* * * *

امل�ساألة الثامنة: اإبطال عمل »ما« اإذا انتق�ص نفيها باإل.
َبا)241(  اِحُب احَلاَجاِت اإِالَّ ُمَعذَّ ْهُر اإِالَّ َمنْجُنْوناً ِباأَْهِلِه      وَما �سَ وما الدَّ

• العر�س املركز:
الـ�سـاهــد يف البيـت ال�ســابـق قــولــه: »مـــا الـدهـر اإل منجـنـونـًا.... 
عمل  »ما«  املو�سعني  يف  اأعمل  حيث  معذبا«  اإل  احلاجات  �ساحب  ما 
»لي�ص«، فرفع بها ال�سم، ون�سب اخلرب، مع اأن اخلرب مقرتن باإل التي 
بال�سرورة،  فجعلوه خا�سًا  النحاة  ومنع ذلك جمهور  »ما«،  نفي  تنق�ص 

واأجازه بع�سهم، وتاأوله نحاة اآخرون.
• التو�سيح:

عمل  »ما«  اإعمال  �سروط)243(   من  اأن  النحاة  جمهور)242(  اأجمع 
م�سافرًا،  اإل  زيٌد  ما  عندهم:  يجوز  فال  باإل،  نفيها  ينتق�ص  األ  »لي�ص« 
الب�سريون)244(،  احلالة  هذه  يف  عملها  اإبطال  اإىل  ذهب  وممن 
وابن   )248( والفراء  والنحا�ص)247(،  والك�سائي)246(،  والكوفيون)245(، 

اخلباز)249( وغريهم. 
»وما  ال�ساعر:  قول  يف  »ما«  اإعمال  منعوا  الذين  النحاة  وجمهور 

الدهر اإل منجنونا« لهم فيه تاأويالت كثرية ميكن اإجمالها فيما ياأتي:
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الذي ل يقا�ص  امل�سموع  ال�ساذ  ال�ساهد من  اأن هذا  التاأويل االأول: 
ابن  البيت  تاأويل  يف  الراأي  بهذا  اأخذوا  الذين  النحاة  ومن  عليه)250(، 
»ما«  عمل  �سروط  عن  حديثه  بعد  اجلمل  �سرح  يف  قال  فقد  ع�سفور 
ُيَقا�ُص  ول  يحفظ  �سرورة  كان  ال�سعر  من  �سيء  جاء  فاإن  »لي�ص«:  عمل 

عليه«)251(.
اأنه  على  من�سوبًا  »منجنونا«  النحاة  بع�ص  جعل  الثاين:  التاأويل 
الكالم)252(:  واأ�سل  تقدير م�ساف،  لعامل حمذوف على  مفعول مطلق 
امل�ساف  العامل، وحذف  منجنوٍن، فحذف  دوران  يدور  اإل  الدهر  »وما 
وجملة  انت�ساَبُه،  فانت�سَب  مقامه،  اإليه  امل�ساف  واأقام  »دوران«،  وهو 
»يدور« يف حمل رفع خرب املبتداأ، وقد حذفت كما حذف املفعول املطلق«.

حمذوف،  لفعل  مطلقًا)253(  مفعوًل  جعلوه  »معذبا«،  قوله  وكذا 
با، واملراد من »معذبا« امل�سدر، اأي التعذيب. ُب ُمَعذَّ والتقدير: اإل ُيَعذَّ

قال ابن ه�سام خمتارًا هذا التاأويل بعد اأن ذكر البيت »وهو من باب 
ما زيٌد اإل �سريًا، اأي اإل ي�سري �سريًا، والتقدير: اإل يدور دوران منجنون، 

واإل يعذب معذبًا، اأي تعذيبًا«)254(.
ا�سمًا من�سوبًا على  »منجنونا«  النحاة  بع�ص  الرابع: جعل  التاأويل 
احلال، واختار ابن ع�سفور: اأن يكون »منجنونا« ا�سمًا يف مو�سع احلال، 
هذه  على  موجودًا  اإل  الدهر  »وما  تقديره:  حمذوفًا  »ما«  خرب  ويكون 

ال�سفة، اأي مثل املنجنون، يريد اأنه ل ي�ستقر على حالة واحدة«)255(.
لفعل  به  مفعوًل  »منجنونا«  النحاة  بع�ص  جعل  اخلام�س:  التاأويل 
اإل ي�سبه منجنونا، وهذا الفعل مع فاعله امل�سترت فيه  حمذوف تقديره: 
قوله  وكذا  »الدهر«،  هو  الذي  املبتداأ  خرب  رفع  حمل  يف  جملة  ومفعوله 
»معذبا« مفعول به لفعل حمذوف، واجلملة خرب عن »�ساحب احلاجات«.
وممن ذكر هذا التاأويل البغدادي)256(، والعيني)257(، وال�سبان)258(.
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انت�سب  »منجنونا«  اأن  اإىل  باب�ساذ  ابن  ذهب  ال�ساد�س:  التاأويل 
اإل  اأ�سله كما نقل عن العيني)259(: »ما الدهر  اإذ  بحذف حرف اجلر، 
كمنجنون«، ثم حذف الكاف اجلارة فانت�سب ال�سم املجرور »منجنونا«.
فيه  لي�ص  ال�سعري  البيت  اأن  النحاة  بع�ص  ذكر  ال�سابع:  التاأويل 
خربه  انتقا�ص  مع  »لي�ص«  عمل  »ما«  اإعمال  جواز  على  نحوي  �ساهٌد 
اإل  »اأرى الدهر  اأخرى ذكرها ابن جني)260(، وهي:  باإل، فللبيت رواية 
منجنونا باأهله«، وذلك بجعل »اإل« زائدة، اأي اأرى الدهر منجنونًا باأهله 

يتقلب بهم فتارة، يرفعهم وتارة يخف�سهم«.
وقال ابن ه�سام)261( لدى حديثه عن معاين »اإل« الرابع: اأن تكون 

زائدة... قاله الأ�سمعي وابن جني«.
»ما«  اإعمال  العلماء  من  فريق  اأجاز  فقد  النحاة  جلمهور  وخالفًا 
عمل »لي�ص« مع انتقا�ص خربها باإل، ومنهم يون�ص بن حبيب، وال�سلوبني، 

فاإنهما اأجازا الن�سب مع »اإل« مطلقًا كما قال ال�سيوطي)262(.
وممن اختار هذا التوجيه بجواز اإعمال »ما« مع انتقا�ص اخلرب »باإل« 
ابن مالك، ودافع عن راأي يون�ص يف هذه امل�ساألة النحوية، ومما قاله يف 
�سرح الت�سهيل)263(: »روي عن يون�ص من غري طريق �سيبويه اإعمال »ما« 
يف اخلرب املوجب باإل، وا�ست�سهد على ذلك بع�ص النحويني بقول ال�ساعر:

وما الدهر اإال منجنوناً باأهله
وبعد اأن �سرد بع�ص التاأويالت التي ذكرها النحاة يف توجيه البيت 

ال�سابق قال:
»والأوىل اأن ُيْجَعَل »منجنونا« و»معذبا« خربين لـ »م«، من�سوبني بها 
اإحلاقًا بلي�ص  يف نق�ص النفي، كما اأحلقت بها يف عدم النق�ص، واأقوى من 

ال�ست�سهاد بهذا البيت ال�ست�سهاد بقول مغل�ص:
وما حق الذي يعثو نهاراً          وي�سرق ليله اإال نكاال«)264(
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• الرتجيح:
الذين  النحاة  جمهور  قول  عندي  يرتجح  بيانه  �سبق  ما  �سوء  يف 
جعلوا ما ورد يف هذا الباب من ال�ساذ الذي ُيْحفُظ ول يقا�ص عليه، وذلك 

لالأ�سباب التالية:
عملها؛  بطل  »اإل«  عليها  دخلت  اإذا  »لي�ص«  عمل  العاملة  »ما«  اإن   -  1
النفُي  لتوارد  »اإِلَّ«  اإيجابًا، فلو عملت فيما بعد  ريِّ الكالم  ُت�سَ لأنها 
الكالم  بقلبها  اأي�سًا  وهي  حمال،  وهو  واحد  حمل  على  والإيجاُب 

اإيجابًا تزيل النفي الذي اأ�سبهت به »ما« »لي�ص«.
ال�ساعر:  اإعراب قول  التي ذكرتها يف  التاأويالت  التاأمل يف تلك  اإن   - 2
اآثار  فيها  تبدو  اأكرثها  اأن  يظهر  باأهله«  منجنونا  اإل  الدهر  »وما 
التكلف، فما الدليل على اأن »منجنونا« اأ�سله: »كمنجنوٍن« ثم حذفت 

الكاف اجلارة فانت�سب ال�سم املجرور؟
ابن  كقول  الواحد،  التاأويل  يف  واحلذوف  التقديرات  هذه  وملاذا 
املو�سوع  امل�سدر،  مو�سع  مو�سوعًا  ا�سمًا  منجنونا«  يكون  »اأن  ع�سفور: 
اإل  مو�سع الفعل، املو�سوع مو�سع خرب »ما« ويكون تقديره: »وما الدهر 
« الذي هو »خرب »ما«، واأقام امل�سدر  ُيَجنُّ جنونًا باأهله، ثم حذف »ُيَجنُّ
اأوقع منجنونًا  اإل جنون، ثم  مقامه الذي هو »جنون«، فبقي وما الدهر 

موقع جنون«)265(. 
3 - اإن املنهج ال�سحيح - فيما يبدو يل - يف هذه امل�ساألة النحوية وغريها 
اأن نعر�ص عن هذه    التاأويالت املتكلفة، والتقديرات امل�سطنعة التي 
ل دليل لها من ال�سماع والقيا�ص، وهي بعيدة عن روح اللغة و�سفائها 
ونقائها، وخري �سبيل يحفظنا فيما وقع فيه بع�ص النحاة - رحمهم 
اهلل تعاىل - اأن جنعل القاعدة النحوية تقوم على الأكرث والأف�سى 
العرب،  اأو كالم  ال�سريف،  اأو احلديث  الكرمي  القراآن  ورد يف  مما 
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ول  يحفظ  الذي  امل�سموع  من  جنعلهما  البيتان  اأو  الواحد،  والبيت 
يقا�ص عليه.

»اأرى  رواية  على  زائدة  »اإل«  بجعل  النحاة  بع�ص  اإليه  ذهب  ما  اإن   -  4
اإذ املحفوظ واملجمع  ُيْعَتدُّ به،  اإل منجنونا«، قوٌل مرجوح ل  الدهَر 

عليه عند النحاة رواية، »وما الدهُر اإل منجنونا باأهله«.
5 - لقد ا�سطرب قول ابن مالك يف توجيه هذا البيت ال�سعري، فهو يف 
�سرح الت�سهيل - كما ذكرُت - وافق يون�ص بن حبيب وال�سلوبني يف 
جواز اإعمال »ما« عمل »لي�ص« مع دخول »اإل« على خربها... وقد دفعه 
املتكلفة،  والتوجيهات  التاأويالت  تلك  يف  الوقوع  اجتناب  ذلك  اإىل 
و�سرح بذلك يف كتابه �سرح الت�سهيل »فقال بعد اأن اأورد راأي بع�ص 
لفعلني  مطلقني  مفعولني  و»معذبًا«  »منجنونا«  جعلوا  الذين  النحاة 
جنعل  اأن  فالأوىل  اإليه،  حاجة  ل  تكلٌف  عندي  »وهذا  حمذوفني: 

»منجنونا«، و»معذبا« خربين لـ »ما« من�سوبني بها ...«)266(.
اإعمال  ال�سافية« منع  الكافية  »�سرح  كتابه  لكنه - رحمه اهلل - يف 
»ما« عمل »لي�ص« اإذا انتق�ص خربها »باإل«، جاء ذلك يف قوله: »اأحلق اأهل 
احلجاز »ما« النافية بـ »لي�ص« يف العمل، و�سرط يف اإحلاقها بلي�ص اأربعة 

�سروط، اأحدها: بقاء النفي، فال عمل لها عند زواله«)267(.
* * * *

امل�ساألة التا�سعة: عمل »ما« عمل »لي�ص« يف حال تقدم خربها على ا�سمها.
َعاَد اهلُل ِنْعَمَتُهْم         اإِْذ ُهْم قري�ٌس َواإِْذ ما مَثلُهْم َب�َسُر)268( َبُحْوا َقْد اأَ َفاأَ�سْ

• العر�س املركز:
مو�سع ال�ساهد فيه قول الفرزدق: »ما مثَلهم َب�َسُر« فقد ذهب بع�ص 
تقدم خربها  »لي�ص« مع  النافية عمل  »ما«  اإعمال  يجوز  اأنه  اإىل  النحاة 

ل البيت اجلمهور. »مثَلهم« على ا�سمها »ب�سُر« وَتاأَوَّ
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• التو�سيح:
اإل  »لي�ص«  عمل  تعمل  ل  »ما«  اأن  النحاة  جمهور)269(  اأجمع 
زيٌد  ما  قولنا:  نحو  ال�سم،  على  اخلرب  يتقدم  األ  منها  ب�سروط)270(، 

م�سافرًا، فاإذا تقدم بطل عملها فيقال عندئذ: ما م�سافٌر زيٌد.
وقد اأجاز طائفة من النحاة الإعمال ولو تقدم خربها على ا�سمها، 
واإليه ذهب الفراء، وجعله اجلرمي لغة حمكية عن العرب، قال ال�سيوطي 
لدى حديثه عن هذه امل�ساألة: »جوز الفراء ن�سبه مطلقًا نحو: ما قائمًا 

زيٌد ... وحكى اجلرمي اأن ذلك لغة«)271(.
قول  وتاأولوا  واجلرمي  الفراء  اأجازه  ما  النحاة   جمهور)272(  ومنع 

الفرزدق، وميكن ذكر تاأويالتهم فيما ياأتي:
اإهمال »ما«  اللغة  القيا�ص يف  اأن  اإىل  االأول: ذهب �سيبويه  التاأويل 
اإذا تقدم خربها على ا�سمها، وما ورد عن العرب يف باب الإعمال يكاد 
ل ُيْعَرُف عنهم، جاء ذلك لدى حديثه عن هذه امل�ساألة يف الكتاب: »اإذا 
اأن  يجوز  ول  رَفْعَت،  اأَْعَتَب  َمْن  م�سيٌء  ما  اأو:  عبُداهلِل،  منطلٌق  ما  قلت: 
يكون مقدمًا مثله موؤخرًا؛ كما اأنه ل يجوز اأن تقول: اإن اأخوك عبَد اهلِل 
على حد قولك: اإن عبَد اهلِل اأخوك وزعموا اأن بع�سهم قال وهو الفرزدق:

َعاَد اهلُل ِنْعَمَتُهْم      اإِْذ ُهْم قري�ٌس َواإِْذ ما مَثلُهْم َب�َسُر َبُحْوا َقْد اأَ َفاأَ�سْ
وهذا ل يكاد ُيْعَرُف«)273(.

ويفهم من قول �سيبويه »ول يكاد ُيْعَرُف« اأنه يجعل امل�سموع من كالم 
العرب �ساذًا ل يقا�ُص عليه؛ كما ذكره البغدادي)274(.

واإذ  والتقدير:  »َب�َسُر«،  قوله  من  حاٌل  »مَثلُهْم«  اأن  الثاين:  التاأويل 
ما ب�سٌر موجوٌد حال كونه مماثاًل لهم، و»َب�َسٌر« على هذا التاأويل مبتداأ، 

واخلرب حمذوف.
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واإىل هذا التاأويل ذهب املربد، فقد منع اإعمال »ما« عمل »لي�ص« اإذا 
َل ال�ساهد ال�سابق، جاء ذلك يف قوله لدى  تقدم خربها على ا�سمها، َواأَوَّ
حديثه عن »ما«: »واأما اأهل احلجاز فاإنهم ملا راأوها يف معنى  »لي�ص« يف 
جميع مواقعها ُتْغِني كل منهما عن �ساحبتها - اأَْجَرْوَها جُمراها يف العمل 
مادام الكالم على وجهه فقالوا: ما زيٌد منطلقًا، كما يقولون: لي�ص زيٌد 
ُموا خربها َرَجَعْت اإىل  منطلقًا، فاإن اأدخلوا عليها ما يوجبها)275(، اأو َقدَّ
ابتداء  الكالم  اأن  اإىل  ترجع  لأنها  زيٌد؛  منطلٌق  ما  فقالوا:  حرف،  اأنها 
واأنت تريد: زيٌد قائم، ل يكون  وخرب، ف�سار مبنزلة قولك: قائم زيٌد، 
فالرفع  قال:  الفرزدق  قول  اأورد  اأن  وبعد  ذلك«)276(،  على  اإل  التقدمي 
الوجه، وقد ن�سبه بع�ص النحويني، وذهب اإىل اأنه خرب مقدم، وهذا خطاأ 
، ولكن ن�سبه يجوز على اأن جتعله نعتًا مقدمًا، وت�سمر  ٌ فاح�ص، وَغَلط َبنيِّ
اخلرب، فتن�سبه على احلال مثل قولك: فيها قائمًا رجٌل، وذلك اأن النعت 
ل يكون قبل املنعوت واحلال مفعول فيها، واملفعول يكون مقدمًا وموؤخرًا، 
الفعل«.  واإذا كان على معنى  اإذا كان فعاًل،  بالعامل  وقد ف�سرنا احلال 

ووافق جمهور النحاة املربد يف هذا التاأويل كما قال ال�سيوطي)277(.
رفع  حمل  يف  الفتح)278(  على  مبني  »مثَلهم«  اأن  الثالث:  التاأويل 
البناء  اكت�سبت  لأنها  »ِمْثَل«؛  بنيت  واإمنا  موؤخر،  مبتداأ  و»ب�سٌر«  خرب، 
تاأويله  لدى  املقرب  يف  فقال  ع�سفور  ابن  واختاره  اإليه،  امل�ساف  من 
اإىل  اأنه مبني على الفتح لإ�سافته  اإل  لقول الفرزدق: »و»مثَلُهْم« مرفوع 
التي  الأمور  لدى حديثه عن  اأي�سًا  ه�سام  ابن  واإليه ذهب  مبني«)279(، 
ثالثة  يف  وذلك  البناء،  منها  وذكر  بالإ�سافة)280(،  ال�سم  يكت�سبها 
اأبواب»اأحدها اأن يكون امل�ساف مبهمًا كغري، ودون«)281(، وا�ست�سهد على 

ذلك)282( بقول الفرزدق: »اإذ هم قري�ٌص واإذ ما مثَلهم ب�سُر«.
على  ال�سعري  ال�ساهد  ج  خرَّ النحاة  بع�ص  اأن  الرابع:  التاأويل 
الظرفية، فذهب الكوفيون كما قال البغدادي اإىل اأن »مثَلهم« من�سوب 
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ثم  مكانهم،  مثَل  مكاٍن  يف  ب�سٌر  ما  اأ�سله:  واأن  املكانية،  الظرفية  على 
اأنيبت ال�سفة عن املو�سوف، وامل�ساف اإليه عن امل�ساف«)283(.

زمان،  ظرف  »مثَلهم«  اأن  اإىل  العكربي)284(  البقاء  اأبو  وذهب 
تقديره: واإذ هم يف زماٍن ما يف مثِل حالهم ب�سُر.

التاأويل اخلام�س: ذهبت طائفة من النحاة اإىل اأن الفرزدق �ساعر 
متيمي، وبنو متيم »ما« عندهم مهملة ل تعمل، واأنه ق�سد اأن يتكلم بلغة 
اأهل احلجاز ومل يعرف �سرط اإعمالها عندها فغلط، ومن اأبرز النحاة 
كتابه  يف  بذلك  �سرح  الفار�سي،  علي  اأبو  التاأويل  هذا  اختاروا  الذين 
»امل�سائل امل�سكلة« فقال لدى حديثه عن البيت ال�سابق: »كان اأبوبكر يذهب 
يف هذا اإىل اأن القائل له ملا ا�ستعار لغة غريه مل يدر كيف ا�ستعمالهم لها 
فقدر اأنهم يجرونها جمرى »لي�ص« يف جميع اأحوالها فغلط ، وهذا قوٌل 

قريب«)285(.
• الرتجيح:

يف �سوء ما �سبق بيانه ميكنني اأن اأبني راأيي يف هذه امل�ساألة النحوية 
يف �سوء الأمور الآتية:

اإىل  النحاة  من  وغريهما  واجلرمي  الفراء  اإليه  ما ذهب  اإن  �أواًل: 
جواز اإعمال »ما« عمل »لي�ص« مع تقدم خربها على ا�سمها قول مقبول؛ 
اأبو  قال  لغة كما  اأنه  العرب، فقد حكى اجلرمي  لوروده يف كالم  وذلك 

حيان، وحكى: »ما م�سيئًا مْن اأَْعَتَب«)286(.
ومنه اأي�سًا قول ال�ساعر: 

جنراُن ما مثلها جنراُن)287(
عمل  عاملة  »ما«  جاءت  فقد  جنراُن«  مثَلها  قوله:»ما  يف  وال�ساهد 

»لي�ص« مع اأن خربها »مثَلها« مقدٌم على ا�سمها »جنراُن«.
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قال  فقد  مالك،  وابن  ابن خروف،  باجلواز  القول  اإىل  مال  وممن 
ابن خروف وهو يتحدث عن اإعمال »ما« اإذا تقدم خربها على ا�سمها: 
»مثَلهم«  فن�سب  الفرزدق...  قول  متقدمًا  اخلرب  ن�سب  بجواز  »وُيوؤَْن�ُص 
�سرح  يف  مالك  ابن  قول  من  ويفهم  تقدميه،  مع  »ما«)288(  خرب  على 
من  العرب  »ومن  قوله  يف  هذا  ويظهر  لذلك،  اإجازته  ال�سافية  الكافية 

ين�سب اخلرب مقدمًا...«)289( ثم ذكر قول الفرزدق«.
ومع الت�سليم مبجيء ذلك يف كالم العرب اإل اأنه يكاد يكون قلياًل، 
واملحدثني  القدماء  من  اللغة  هذه  ي�ستعمل  مْن  نخّطئ  اأن  يجوز  ول 
بع�ص  يف  الوقوع  من  يحفظنا  الراأي  بهذا  الأخذ  اأن  كما  ي�سححها؛  اأو 

التاأويالت املتكلفة التي �ساأبينها بعد قليل.
من  كثري  ذكرها  التي  النحوية  والتوجيهات  للتاأويالت  اإن  ثانياً: 
الفرزدق، بع�سها مقبول، وبع�سها متكلف،  لقول  النحاة لدى توجيههم 

وميكن ذكر ذلك على التف�سيل الآتي:
)1( اإن ما ذهب اإليه املربد باأن »مثَلُهْم« حال من قوله: »ب�سُر«، والتقدير: 
»واإذ ما ب�سٌر موجوٌد حال كونه مماثاًل لهم«، تاأويل بعيٌد ومتكلف، 
وذلك ل�سببني: اأولهما: اأن املربد جعل عامل احلال يف »مثَلهم« عاماًل 
معنويًا، واملعاين - كما قال الفار�سي - ل تعمل م�سمرة اإذ ل تعمل 

مظهرة اإذا تقدمها ما تعمل فيه مثل: قائمًا فيها رجٌل«)290(.
اأن حذف عامل  »ويرد ذلك  فقال:  املربد  تاأويل  ابن ه�سام  ورف�ص 

احلال اإذا كان معنويًا ممتنع«)291(.
الكالم  »فحق  ف�سلة،   - مالك  ابن  قال  كما   - احلال  اأن  ثانيهما: 
»ِمْثَلهم«، فال يكون  يتم بدون  الكالم هنا ل  اأن  يتم بدونها، ومعلوم  اأن 

حاًل«)292(.
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َب�َسُر« مل  اإن النحاة الذين غلَّطوا الفرزدق يف قوله »واإذ ما مثَلُهْم   )2(
النحاة  من  الأئمة  بع�ص  عمَد  فقد  ولهذا  ذلك؛  يف  موفقني  يكونوا 
اأبا  »�ساألت  النحا�ص:  يقول  ذلك  ويف  عليهم،  الرد  اإىل  الأعالم 
ولكنه  متيم،  بني  من  لعمري  اإنه  فقال:  املربد  قاله   عما  اإ�سحاق 
م�سلم قد قراأ القراآن، وقراأ فيه {ما هذا ب�سرا})293(، وقراأ {ما 
هن اأمهاتهم})294(، فرجع اإىل لغة من ين�سب، فال معنى باأنه من 

بني متيم«)295(.
احلجازيني  من  اأ�سداد  له  كان  الفرزدق  »اإن  مالك:  ابن  وقال 
ٍة منه ُي�سنعون بها عليه، مبادرين  والتميميني، َوِمْن ُمَناُهْم اأن يظفروا ِبَزلَّ
اإىل تخطئته، ولو جرى �سيٌء من ذلك لُنِقَل، لتوفر الدواعي على التحدث 
اأ�سداده  اإجماع  على  دليل  ذلك  نقل  عدم  ففي  اتفق،  لو  ذلك  مبثل 

احلجازيني  والتميميني على ت�سويب قوله«)296(.
كذلك »فاإن العربي ل يغلط يف اللفظ«)297(، »ول يطاوعه ل�سانه اأن 

ينطق بغري لغته«)298(.
)3( اإن تاأويل ال�ساهد النحوي على اأن »مثَلهم« مبني يف حمل رفع 
مبتداأ، واخلرب »ب�سُر« هو من اأجود التاأويالت واأح�سنها؛ وذلك لأن كلمة 
»ِمثَل« من الكلمات املبهمة التي ُتبَنى كما قال ابن ه�سام)299(، وورد بناوؤها 
على الفتح يف القراءات القراآنية وكالم العرب، فمن القراءات القراآنية 
اأنكما تنطقون})300(، وقراءة {اأن ي�سيبكم مثَل ما  {اإنه حلٌق مثَل 
اأ�ساب قوم نوح اأو قوم هود اأو قوم �سالح})301(، مع اأن »مثل« يف الآية 

الأوىل ي�ستحق الرفع على التبعيَّة، ويف الآية الثانية على الفاعلية)302(.
ومن ال�سماع الوارد يف كالم العرب يف بناء كلمة »مثل« قول النابغة 

اجلعدي:
ا�ُس اجَلَبْل)303( وجرى ِمْن منخريه َزَبٌد         ِمْثَل ما اأَْثَمَر ُحمَّ
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وال�ساهد فيه قوله: »زبٌد مثَلما« فزبٌد فاعل »جرى«، و»مثَل« نعت له 
اإل اأنه بني على الفتح)304(.

* * * *
امل�ساألة العا�سرة: دخول »ل« العاملة عمل »لي�ص« على ال�سم املعرفة.

وَحلَّْت �َسَواَد الَقْلِب ال اأنا باغياً        �ِسَواَها واَل يف ُحبَِّها مرتاخيا)305( 
• مو�سع التاأويل:

فقد  باغيًا«  اأنا  »ل  قوله:  اجلعدي  النابغة  قول  يف  التاأويل  مو�سع 
»اأنا«،  ال�سمري  وهو  املعرفة  ال�سم  على  »لي�ص«  عمل  العاملة  »ل«  دخلت 
وهو عند جمهور النحاة ممتنع؛ ولهذا فاإنهم جلاأوا اإىل تاأويله، على حني 

اأجاز ذلك بع�ص النحاة.
• التو�سيح:

للنحاة يف م�ساألة دخول »ل« العاملة عمل »لي�ص« على ال�سم املعرفة 
قولن:

االأول: اجلواز، واإليه ذهب بع�ص النحاة كما قال ابن عقيل)306(، 
ومنهم ابن جني)307(، وابن ال�سجري، قال ابن ه�سام لدى حديثه عن 
�سروط اإعمال »ل« عمل »لي�ص«: »اإنها ل تعمل اإل يف النكرات خالفًا لبن 
جني، وابن ال�سجري، وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة«)308(، واأطال 
ابن ال�سجري احلديث عن هذه امل�ساألة يف اأماليه بعد اأن ذكر رواية البيت 
»واأنا مبتٍغ« بالتنوين قال: »ل تخلو اأن تكون »ل« معملة اأو ملغاة فاإن كانت 
معملة فمبتٍغ خربها، وكان حقه اأن ين�سب ولكنه اأ�سكن الياء يف مو�سع 

الن�سب...«. 
لأنه  »مبتٍغ«  على  بالعطف  »مرتاخيًا«  قوله  يف  فالن�سب  كذلك   
من�سوب املو�سع، فكاأنه قال: »ل اأنا مبتغيًا �سواها ول مرتاخيًا عن حبها.. 
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ووجدُت بعد انق�ساء هذه الأمايل يف كتاب عتيٍق يت�سمن املختار من �سعر 
الكالم على  تكلف  تكفيك  الرواية  فهذه  �سواها«،  باغيًا  اأنا  »ل  اجلعدي 

مبتٍغ«)309(.
يظهر ذلك يف  كما  املعرفة  ال�سم  على  »ل«  اإجازته دخول  مع  وهو 
قوله ال�سابق اإل اأنه جعل دخولها على النكرة هو الأ�سهر، واإىل هذا اأ�سار 
بقوله: »اإن جميء مرفوع » ل« منكورًا يف ال�سعر القدمي هو الأعرف«)310(.
ومن النحاة الذين وافقوا ابن جني وابن ال�سجري يف جواز الإعمال 
ويظهر  ندرة،  على  املعرفة  ال�سم  على  »ل«  اأجاز دخول  فقد  مالٍك  ابن 
قلياًل،  النافية  »اإِْن«  »لي�ص«  بـ  »وتلحق  الفوائد:  ت�سهيل  قوله يف  ذلك يف 
من  الت�سهيل  �سرح  يف  وجعله  نادر«)311(،  معرفة  ورفعها  كثريًا،  و»ل« 
اجلعدي:  النابغة  قول  يف  معرفة  يف  اإعمالها  و�سذ  فقال)312(:  ال�ساذ 

»وحلت �سواد القلب ل اأنا باغيًا«.
يف  مالك  ابن  كالم  يف  باأن  ذكروا  حني  النحاة  بع�ص  اأخطاأ  وقد 
هذه امل�ساألة ا�سطرابًا، فهو حينًا يجيز اإعمال »ل« يف ال�سم املعرفة مع 
القيا�ص على ذلك، وحينًا اآخر يدعو اإىل تاأويل ما ورد يف كالم العرب، 
ومن هوؤلء: ابن عقيل اإذ قال يف �سرحه لالألفية بعد اأن اأورد قول النابغة 
موؤول،  اإنه  قال:  البيت، فمرة  امل�سنف يف هذا  »اختلف كالم  اجلعدي: 

ومرة قال: اإن القيا�ص عليه �سائغ«)313(.
وقال املرادي: »واأما قول النابغة اجلعدي.. فظاهره اأنه اأعملها يف 
املعرفة، واأجاز يف �سرح الت�سهيل القيا�ص عليه«)314(، وقال الأ�سموين بعد 
اأن ذكر راأي ابن ال�سجري وبيت النابغة اجلعدي: »وتردد راأي الناظم يف 

هذا البيت، فاأجاز يف �سرح الت�سهيل القيا�ص عليه«)315(.
وحاول ال�سيخ حممد حميي الدين عبداحلميد - رحمه اهلل - رفع 
هذا الوهم عن مذهب ابن مالك يف هذه امل�ساألة فقال: »الذي ذهب اإىل 
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كتاب  �سارح  اأبو حيان،  هو  �سائغ  النابغة اجلعدي  بيت  القيا�ص على  اأن 
معرفة  »ورفعها  الت�سهيل:  يف  قال  مالك  ابن  فاإن  مالك،  لبن  الت�سهيل 

نادر«، فقال اأبو حيان يف �سرح هذه العبارة ما ن�سه:
»قال امل�سنف يف ال�سرح - يريد ابن مالك - و�سذ اإعمالها يف معرفة 
يف قول النابغة اجلعدي، »وحلت �سواد القلب ل اأنا باغيًا«.. والقيا�ص على 
هذا �سائغ عندي - واملتكلم اأبو حيان - ، وقد اأجاز ابن جني اإعمال »ل« 

يف املعرفة«)316(.
وما ذكره بع�ص النحاة لدى حديثهم عن مذهب ابن مالك يف هذه 
الوهم الذي  امل�ساألة، ثم حماولة حممد حميي الدين عبد احلميد دفع 
وقعوا فيه.. كل ذلك من - وجهة نظري - خطاأٌ وا�سح، �سببه ورود جملة 
»والقيا�ص على هذا �سائغ عندي« يف �سرح الت�سهيل لبن مالك، والأدلة 
على خطاأ هوؤلء النحاة وما ذكره حممد حميي الدين عبداحلميد اأجملها 

فيما ياأتي:
اإن جملة »والقيا�ص على هذا �سائغ عندي هي من كالم ابن مالك   )1

نف�سه، ل من كالم اأبي حيان، فبعد اأن اأجاز ابن مالك اإعمال »ل« 
�سواهد  بخم�سة  لذلك  وا�ستدل  والنكرة،  ال�سم  يف  »لي�ص«  عمل 

�سعرية)317(  قال يف �سرح الت�سهيل:
»فهذا واأمثاله م�سهور، اأعني اإعمال »ل« يف نكرة عمل »لي�ص«، و�سذ 
حذو  املتنبي  حذا  وقد  اجلعدي...  النابغة  قول  يف  معرفة  يف  اإعمالها 

النابغة... والقيا�ص على هذا �سائغ عندي«)318(.
اأما اأبو حيان يف كتابه التذييل والتكميل فقد اأورد ن�سًا فيه دليل على 
اأن اجلملة ال�سابقة لي�ست له، واإمنا هي لبن مالك، قال رحمه اهلل: »قال 
امل�سنف يف �سرح الت�سهيل... و�سذ اإعمالها يف معرفة يف قول النابغة... 

وقد حذا املتنبي حذو النابغة... والقيا�ص على هذا �سائغ عندي ..«.
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وبعد اأن فرغ من هذا الن�ص قال: انتهى.
اأن هذه اجلملة لي�ست  فكونه يختم الن�ص بقوله »انتهى« يدل على 
من كالمه، وهذا ما فهمه كثري من النحاة الذين حتدثوا عن راأي ابن 

مالك يف هذه امل�ساألة.
اإن قول ابن مالك: »والقيا�ص على هذا �سائغ عندي« يعود اإىل جواز   )2
اإعمال »ل« عمل »لي�ص« يف ال�سم النكرة ل يف ال�سم املعرفة، كما 
فهمه بع�ص النحاة كابن عقيل، واملرادي، والأ�سموين، والبغدادي، 
وال�سنقيطي، والدماميني، وحممد حميي الدين عبد احلميد، فابن 
مالك بعد اأن اأورد خم�سة �سواهد �سعرية على دخول »ل« العاملة عمل 
»لي�ص« اأجاز القيا�ص عليه... ولي�ص املراد من هذه اجلملة اأنه اأجاز 
القيا�ص  اإذ كيف يجيز  املعرفة،  ال�سم  »ل« يف  اإعمال  القيا�ص على 

َح باأنه نادر و�ساٌذ؟ رَّ على ذلك وقد �سَ
وقد وجدت الإمام ال�ساطبي ي�سري اإىل هذا بقوله يف كتابه »املقا�سد 
ال�سافية« لدى �سرح قول ابن مالك: يف النكرات اأُْعِمَلْت َكَلْي�ص »اإل«: »قوله 
»اأُْعِمَلْت َكَلْي�َص« على حذف امل�ساف، وكونه اأخرب اأن العرب اأعملتها ومل 
يقيد ذلك بندور ول وقف ول �سماٍع يدل ذلك على اأن ذلك عنده قيا�ص، 
- وكذا قال يف ال�سرح - اأي يف �سرح الت�سهيل: »والقيا�ص على هذا �سائغ 
عندي«)319(، وهذا ن�ص وا�سح و�سريٌح من الإمام ال�ساطبي اأن اإجازة 
ابن مالك القيا�ص يف هذه امل�ساألة اإمنا تعود اإىل اإعمال »ل« يف النكرات ل 
يف املعارف كما فهم ذلك بع�ص النحاة، ومنهم حممد حميي الدين عبد 

احلميد فكان ذلك �سببًا يف وقوعهم يف اخلطاأ.
يجعل  اأنه  وجدت  امل�ساألة،  هذه  اأبي حيان يف  لراأي  تتبعي  �سوء  يف   )3
ال�ساذ، بل يرجح  القليل  النكرات من  »لي�ص« يف  اإعمال  اإعمال »ل« 
»�سمع  والتكميل:  التذييل  عدم جواز ذلك، قال - رحمه اهلل - يف 
اإعمالها عمل »لي�ص« ون�سب اخلرب، لكنه يف غاية ال�سذوذ والقلة... 
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لذهب  العمل  هذا  »ل«  تعمل  اأن  يجوز  ل  اأنه  اإىل  ذاهٌب  ذهب  ولو 
مذهبًا ح�سنًا اإذ ل يحفظ ذلك يف نرٍث اأ�ساًل ول يف نظٍم اإل يف ذينك 
اأن تبنى القواعد على  البيتني النادرين«)320(، ثم قال: »ول ينبغي 

ذلك«)321(.
خوٌف  {فال  تعاىل:  قوله  عن  حديثه  لدى  املحيط  البحر  يف  وقال 
اإعمالها  والرفع على  ابن عطية:  »قال:  عليهم وال هم يحزنون})322( 
بالبتداء  مرفوعًا  يكون  اأن  الأوىل  بل  قاله،  ما  يتعني  ول  »لي�ص«  اإعمال 
لوجهني: اأن اإعمال »ل« عمل »لي�ص« قليٌل جدًا، وميكن النزاع يف �سحته، 
واإن �سح فيمكن النزاع يف اقتيا�سه... واإذا دخلت »ل« على املعارف مل 
وتاأوله  اجلعدي،  النابغة  بيت  ذلك  من  �سمع  وقد  »لي�ص«،  جمرى  جتر 

النحاة.. وقد حلنوا اأبا الطيب يف قوله:
فال احلمُد مك�سوباً وال املال باقيا«)323(

وي�ستفاد من هذين الن�سني اأمران:
اأولهما: اأن اأبا حيان يرى اأن الأ�سوب والأوىل عدم اإعمال »ل« عمل 

»لي�ص« يف النكرات، ويكاد ي�سرح مبنع عملها يف املعارف.
ثانيهما: َخَطاأُ حممد حميي الدين عبداحلميد - رحمه اهلل - يف 
ن�سبة جملة »والقيا�ص على هذا �سائغ عندي« لأبي حيان، اإذ كيف يجيز 
اأبو حيان القيا�ص على اإعمال  »ل« يف املعارف، وهو الذي قال يف اإعمالها 
العمل  هذا  تعمل  اأن  »ل«  يجوز  اأنه  اإىل  ذاهٌب  ذهب  »ولو  النكرات:  يف 

لذهب مذهبًا ح�سنًا«.
لقد تاأول ابن مالك قول النابغة اجلعدي يف �سرح الكافية ال�سافية،   )4
وتاأويله هذا لي�ص معناه اأن يف كالمه ا�سطرابًا، فهو - رحمه اهلل - 
يجيز الإعمال على ندرة، ول مانع من تاأويل ما ورد يف كالم العرب، 

ويفهم هذا من قوله يف �سرح الكافية ال�سافية:
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واأعملوا يف النكراِت »اَل« كـَ »ما«    مَثالُه: »ال ُذو ارتياٍب م�سلما«
ـقـــْه)324(       و»ال اأنــــا باغـيــــاً« اآٍت عـن ثقــــــٍة      وفيـه بحـــٌث بـارٌع َمْن حقَّ
ثم قال يف �سرحه للبيتني املذكورين: اإحلاق »ل« بـ »لي�ص« يف العمل 
ابن  وذكر  بالنكرات...  خم�سو�ص  الب�سريون  وهم  به  قال  من  عند 
ال�سجري اأنها عملت يف معرفة، واأن�سد للنابغة اجلعدي .. وميكن عندي 

اأن يجعل »اأنا« مرفوع فعٍل م�سمر نا�سٍب باغيًا »على احلال ..«)325(.
ول يفهم من قوله هذا اأنه ينكر دخول »ل« على ال�سم املعرفة، واإمنا 

جعل تاأويله من باب الإمكان.
بالنكرات،  خم�سو�ص  »لي�ص«  عمل  »ل«  اإعمال  اأن  الثاين:  القول 
فال  النحاة،  جمهور  ذهب  واإليه  املعرفة،  ال�سم  على  دخولها  يجوز  ول 
يقال: ل الرجُل مري�سًا. وما جاء يف كالم العرب فموؤول عندهم كما قال 

ال�سيوطي)326(.
ولهم يف تاأويل قول النابغة اجلعدي »ما اأنا باغيًا« تاأويالن:

اأولهما: اأن »ل« مهملة، وال�سمري »اأنا« يف حمل رفع نائب فاعل لفعل 
حمذوف، واأ�سل الكالم: ل اأَُرى باغيًا، فلما حذف الفعل وهو »اأَُرى« برز 

ال�سمري امل�سترت وانف�سل، »وباغيًا« حال)327(.
ثانيهما: اأن يجعل »اأنا« �سمريًا يف حمل رفع مبتداأ، والفعل املقدر 
بعده »اأَُرى« جملة فعلية يف حمل رفع خرب، وقد ن�سب الفعل »اأُرى« باغيًا 
ال�ستغناء  باب  »من  مالك:  ابن  قال  كما  هذا  ويكون  احلال)328(،  على 
باملعمول عن العامل لدللته عليه، ونظائره كثرية، منها قولهم: حكمك 
اأي: مثبتًا، فجعل »م�سمطًا« وهو  اأي حكمك لك، م�سمطًا  اأي:  طا،  م�سمَّ
حال مغنيًا عن عامله مع كونه غري فعٍل، فاأن ُيَعامَل »باغيًا« بذلك وعامله 

فعٌل اأحق واأوىل«)329(.
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و�سبب منع جمهور النحاة اإعمال »ل« عمل »لي�ص« يف املعرفة كما قال 
ابن ال�سجري: »اأن »ل« امل�سبهة بلي�ص اإمنا ترفع النكرات خا�سة كقولك: 
ل رجٌل حا�سرًا، ومل يجيزوا: ل الرجُل حا�سرًا؛ كما يقال: لي�ص الرجُل 
حا�سرًا، وعللوا هذا باأن »ل« �سعيفة يف باب العمل؛ لأنها اإمنا تعمل بحكم 
العمل، والنكرة �سعيفة جدًا فلذلك مل يعمل  َبه ل بحكم الأ�سل يف  ال�سَّ
العامل ال�سعيف اإل يف النكرات كقولك: يل مثله فر�سا، وزيد اأح�سنهم 
اأدبا، فلما كانت »ل« اأ�سعف العاملني، والنكرة اأ�سعف املعمولني خ�سوا 

الأ�سعف بالأ�سعف«)330(.
• الرتجيح:

عمل  العاملة  »ل«  دخول  بجواز  القول  امل�ساألة  هذه  يف  لدي  يرتجح 
»لي�ص« على ال�سم املعرفة، وعدم اللتفات اإىل قول بع�ص النحاة الذين 

منعوا ذلك، اإذ ثبت وروده يف كالم العرب، ومنه قول النابغة اجلعدي:
وحلت �سواد القلب ال اأنا باغياً           �سواها وال يف حبها مرتاخياً

ويف البيت �ساهدان: اأولهما: كما م�سى بيانه: »ل اأنا باغيًا«، وثانيهما 
قوله: »ول يف حبها مرتاخيًا«، تقديره: »ول اأنا يف حبها مرتاخيًا«، حيث 

حذف ال�سم املعرفة)331( »اأنا« لدللة ال�سمري الأول عليه.
ومنه قول ال�ساعر:

ْيَ لها      ال الداُر داراً، وال اجلرياُن جريانا)332(  اأنكرُتها بعد اأعواٍم َم�سَ
وال�ساهد فيه قوله: »ل الدار دارًا« وقوله »ل اجلرياُن جريانا« حيث 
اأعمل »ل« يف املو�سعني عمل »لي�ص« مع اأن ا�سمها يف املو�سعني معرفة، اإذ 

هو حملى باأل. 
ومنه قول املتنبي)333(:

اإذا اجلوُد مل ُيْرَزْق خال�ساً من االأذى        فال احلمُد مك�سوباً وال املال باقيا
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وال�ساهد فيه قوله: »ل احلمُد مك�سوبًا، ول املال باقيًا« فقد عملت »ل« 
الرفع يف ال�سمني املعرفتني: »احلمُد« و»املال«، ومع القول بجواز دخول 
»ل« على ال�سم املعرفة، فاإنه يعد قلياًل جدًا ومن النادر الذي يحفظ ول 

يقا�ص عليه، اإذ الأعرف والأ�سهر اأنها تدخل على ال�سم النكرة.
على  باغيًا«  اأنا  »ما  اجلعدي  النابغة  لقول  النحاة  بع�ص  تاأويل  اإن 
مقبول،  تاأويل  باغيًا«  اأُرى  »ما  الكالم  اأ�سل  اإذ  حمذوف،  فعل  تقدير 
اللغة،  علماء  لدى  عليه  جمَمٌع  اأمٌر  عليه  ال�سياق  دلَّ  اإذا  الفعِل  َفَحذُف 

والنحاُة الذين تاأولوه جعلوه من هذا الباب.
* * * * * * * *

اخلامتـــــة:
هذه خامتة للبحث اأجمل فيها اأهم النتائج والتو�سيات، فاأما النتائج 

التي مت التو�سل اإليها فهي:
ال�سواهد  من  وا�سحًا  منهجًا  الب�سرة  لنحاة  اأن  البحث  اأثبت  لقد   -  1

ال�سعرية املخالفة لقواعدهم النحوية   وميكن ح�سره يف اأ�سلوبني:
النحوي،  مذهبهم  مع  املتعار�سة  ال�سعرية  ال�سواهد  تاأويل  اأولهما: 
وقد يكون يف تاأويالتهم يف بع�ص الأحيان تكلف وا�سح ل يخفى اأمره على 

الباحثني يف علم النحو.
بع�ص  يف  العربي  ال�سعر  يف  الوارد  الب�سريون  ي�سف  ثانيهما: 
قواعدهم  بني  ال�سطدام  من  خروجًا  وال�سرورة،  بال�سذوذ  الأحيان 

النحوية القيا�سية وامل�سموع من كالم العرب.  
2 - اأثبت البحث من خالل هذه الدرا�سة التطبيقية اأن منهج الكوفيني 
الوارد يف كالم  ال�سماع  اأ�سا�ص واحد وهو العتماد على  يقوم على 
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العرب يف تقعيد قواعدهم النحوية، واإن كان ذلك الوارد بيتًا واحدًا، 
ورمبا يلجاأون يف القليل النادر اإىل التاأويل.

اأما الو�سية التي ميكنني اأن اأ�سجلها يف خامتة البحث فهي الدعوة 
اإىل تي�سري مفردات علم النحو ومباحثه لطالبنا يف املرحلة اجلامعية، 
بال�سواهد  املت�سلة  اخلالفية  امل�سائل  يف  اخلو�ص  عن  اإبعادهم  بغية 
ال�سعرية التي تقوم على ال�سرورة اأو تو�سف بالقلة والندرة، وق�سر ذلك 
على طالب الدرا�سات العليا والباحثني املتخ�س�سني ول�سيما اإذا علمنا 
نحوها  العربية  اللغة  علوم  �سديدًا يف  �سعفًا  يعانون  الطالب عمومًا  اأن 
و�سرفها وبالغتها، على نحٍو اأ�سبح هذا ال�سعف ظاهرة عقدت لأجلها 

موؤمترات وندوات.

الهوام�س

ال�سجري:  ابن  اأمايل   ،69/1 الكتاب:  يف  ال�ساهد  يف  وينظر  ُلويل،  ال�سَّ للُعَجري  البيت    )1(
اأبيات  �سرح   ،195/1 والتذكرة:  التب�سرة   ،50 للزجاجي:  النحو  يف  اجلمل   ،339/2
امل�ساعد   ،166/1 الت�سهيل:  149، �سرح  اللمع:  البيان يف �سرح   ،43 للنحا�ص:  �سيبويه 
�سرح  يعقوب،  اإميل  حتقيق:   ،349/4 املف�سل:  �سرح   ،117/1 الفوائد:  ت�سهيل  على 

الأ�سموين: 414/1.
         وا�سم العجري: عمر بن عبداهلل بن �سلول، يكنى اأبا الفرزدق، من �سعراء الدولة الأموية، 
مقل، وكانت له ابنة عم يحبها فخطبها اإىل اأبيها، ثم خطبها رجل مو�سر من بني عامر 

فخريها اأبوها فاختارت العامري، فقال الُعَجرْي الق�سيدة التي فيها هذا البيت.
)2(   همع الهوامع: 409/1، ت: د.هنداوي.

)3(   اجلمل يف النحو: 119.
)4(   املقت�سب: 4101.
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)5(   البيان يف �سرح اللمع: 149.
)6(   �سرح اأبيات �سيبويه: 43.

)7(   اأمايل ابن ال�سجري: 338/2.
)8(   التب�سرة والتذكرة: 195/1.

)9(   اجلمل يف النحو: 49.
)10(   �سرح الت�سهيل: 166/1.

الت�سهيل:  150 وما بعدها، و�سرح  اللمع:  البيان يف �سرح  69/1، وينظر يف  الكتاب:     )11(
.166/1

)12(   همع الهوامع: 410/1.
)13(   ينظر يف راأيه يف هذه امل�ساألة وتوجيه ال�ساهد النحوي يف: الإف�ساح لبن الطراوة: 46، 

وابن الطراوة النحوي: 166، وهمع الهوامع: 410/1.
)14(   ينظر يف وا�سح امل�سالك: 416/1.

)15(   النحو الوايف: 1/250.
)16(   ابن فالح النحوي: 757/3، ينظر اأي�سًا مف�ساًل يف: البيان يف �سرح اللمع: 150/1.

)17(   �سرح اأبيات �سيبويه: 43.
)18(   ال�سعراء: 197.

)19(   ينظر يف هذه القراءة يف: الك�سف: 152/1.
)20(   البيت يف ديوان عنرتة: 53، وينظر فيه اأي�سًا يف جمال�ص ثعلب: 96/1.

394/1، وقد ذكر �سيبويه - رحمه اهلل - اأن هذا ال�ساهد لرجل من قبيلة  )21(   الكتاب: 
عب�ص، واأن ا�سم »كان« �سمري �ساأن.

)22(   ديوان الأع�سى: 56، وينظر يف ال�ساهد يف: الكتاب: 38/3، واملقت�سب: 297/4، وابن 
ال�سجري: 363/1، وال�ساعر يخاطب نف�سه، والثواء: الإقامة، واللبانة: احلاجة.

)23(   ال�سحاح للجوهري: 263/1، وابن فالح النحوي: 764/3.
)24(   ابن فالح النحوي: 764/3.

)25(   البيت له�سام اأخي ذي الرمة كما يف الكتاب: 71/1، وينظر فيه يف املقت�سب: 101/4، 
 ،139 الناظم:  ابن  �سرح   ،195/1 والتذكرة:  التب�سرة   ،38/3 �سيبويه:  اأبيات  �سرح 

املغني: 387، �سرح جمل الزجاجي لبن خروف: 448/4.
)26(   الكتاب: 147/1.

)27(   املقت�سب: 101/4.
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)28(   �سرح اأبيات �سيبويه: 44.
)29(   التب�سرة والتذكرة: 195/1.

)30(   �سرح ابن الناظم لالألفية: 139.
)31(   املغني: 389.

جمل  �سرح  يف:  �سنفان«،  النا�ص  »كان  قوله  يف  »�سنفني«  ن�سب:  رواية  يف  ينظر    )32(
اإميل،  349/1، ت:  املف�سل:  �سرح  الن�سب يف:  رواية  وينظر يف   ،447/1 الزجاجي: 

واحللل: 64، والنوادر يف اللغة: 156، و�سرح جمل الزجاجي لبن ه�سام: 143.
احلارث،  بن  زفر  مدح  يف  ق�سيدة  مطلع  وهو   ،42  ،31 ديوانه:  يف  للقطامي  البيت    )33(
وكان بنو اأ�سٍد اأحاطوا به واأ�سروه يوم اخلابور، واأرادوا قتله، فحال زفر بينه وبينهم، 

وحماه، وحمله، وك�ساه واأعطاه مائة ناقة.
            وينظر يف ال�ساهد يف: املقت�سب: 94/4، �سرح جمل الزجاجي لبن ع�سفور: 354/1، 
�سرح اللمع لبن خروف: 147، �سرح الت�سهيل: 356/1، ارت�ساف ال�سرب: 1179/1، 
التو�سيح  �سواهد   ،263/1 الفوائد:  ت�سهيل  على  امل�ساعد   ،435/1 الهوامع:  همع 
املغني:  �سواهد  �سرح  الإف�ساح:331،   ،186/1 والتذكرة  التب�سرة   ،36 والت�سحيح: 

.345/6

)34(   همع الهوامع: 435/1.
)35(   الكتاب: 47/1، 48. 

)36(   الكتاب: 48/1.
)37(   الكتاب: 48/1، 49.

)38(   املقت�سب: 91/4.

)39(   املقت�سب: 94/4.
)40(   البيان يف �سرح اللمع: 144.

)40(   �سرح اجلمل: 404/1.
)42(   البحر املحيط: 492/4.

)43(   الك�سف: 152/2.
)44(   �سرح اللمع: 137.

)45(   املغني: 590.
)46(   �سرح املف�سل: 342/4.

)47(   التب�سرة والتذكرة: 186/3.
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)48(   الإف�ساح: 331.
)48م(   ن�سب البيت للنابغة اجلعدي، والزنا مق�سور، وقد ميد يف كالم اأهل جند.

)49(   �سرح جمل الزجاجي: 354/2، 355.
)50(   ابن فالح النحوي: جـ 803/1، ر�سالة دكتوراه مقدمة جلامعة اأم القرى.

)51(   اخلزانة: 367/2، و�سرح �سواهد اأبيات املغني: 346/1، 347.
)52(   �سرح املف�سل: 341/4.

الهوامع:  وهمع   ،345/6 املغني:  �سواهد  �سرح  يف:  وينظر   ،356/1 الت�سهيل:  �سرح     )53(
.435/1

)54(   املرجع ال�سابق.
)55(   �سرح الت�سهيل: 456/1.

)56(   �سرح الر�سي لكافية ابن احلاجب: حتقيق د: يحيى م�سري، الق�سم الثاين، املجلد 
الثاين: 1057.

)57(   ال�سعراء: 197.
)58(   ينظر يف هذه القراءة يف الك�سف: 152/2، والبحر املحيط: 41/7، واجلامع لأحكام 

القراآن: 93/13.
)59(   الك�سف: 152/2.

)60(   ينظر يف هذا التاأويل وغريه من التاأويالت التي قيلت يف توجيه هذه القراءة ال�سبعية 
املتواترة يف الك�سف: 152/2، واملغني لبن ه�سام: 591.

)61(   املغني: 591.
)62(   انظر راأيه يف، البحر املحيط: 41/7.

)63(   التف�سري الكبري: 169/24.
)64(   ينظر يف اجلامع لأحكام القراآن: 93/13.

)65(   الأنفال: 35.
)66(   ينظر يف هذه القراءة يف ال�سبعة لبن جماهد: 305، 306، احلجة لبن خالويه: 171، 

البحر املحيط: 482/4.
)67(   �سرح اأبيات �سيبويه: اأبو جعفر النحا�ص: 41.

)68(  الفرزدق من جما�سع بن دارم، ونه�سُل بن دارم يكون عمًا له، وقد ذكرهما يف بيت 
يهجو فيه جريرًا:

 فيا عجباً كليٌب ت�سبني          كاأن اأباها َنْه�َسٌل اأو جما�سُع
           وينظر يف البيت يف ديوانه: 518، والكتاب: 18/3، وينظر يف ن�سب الفرزدق يف كتاب: 

يف تاريخ الأدب اجلاهلي: د. علي اجلندي: 471.
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�سيبويه  اأبيات  49/1، �سرح  الكتاب:  48، وينظر فيه  يف:  الفرزدق:  البيت يف ديوان    )69(
�سرح   ،637 املغني:   ،404/1 الزجاجي:  �سرح جمل   ،93/4 املقت�سب:   ،41 للنحا�ص: 

الر�سي: الق�سم الثاين، املجلد الثاين: 1058، و�سرح �سواهد املغني: 70/7.
َب الفرزدق اأمه باملراغة، وهي الأتان التي ل متتنع من           ويعني بابن املراغة جريرًا، َلقَّ
الفحول، وعنى »بتميم« بني دارم ابن مالك بن حنظلة...بن متيم وهم رهط الفرزدق 

من متيم.
)70(   ديوان ح�سان بن ثابت: 3، وينظر يف ال�ساهد يف : املقت�سب: 92/4، التب�سرة والتذكرة: 
186/1، �سرح الت�سهيل: 356/1، املغني: 591، 911، الإف�ساح: 62، ارت�ساف ال�سرب: 

1780/1، �سرح �سواهد املغني: 349/6.

             وال�سبيئة: اخلمر، وبيت راأ�ص: قرية بال�سام من ناحية الأردن، كانت اخلمور تباع فيها، 
راأ�ص: الرئي�ص، اأي من بيت رئي�ص لأن الروؤ�ساء اإمنا ت�سرب اخلمر ممزوجة.

            والبيت من ق�سيدة حل�سان بن ثابت - ر�سي اهلل عنه - ميدح فيها الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم ،ويهجو اأبا �سفيان قبل اإ�سالمه.

)71(   املغني: 912، وابن فالح النحوي: 803/3.
)72(   ينظر يف هذه الرواية يف �سرح املف�سل: 341/4، واملغني: 912، والإف�ساح: 64.

)73(   ينظر يف هذا التاأويل يف: �سرح �سواهد املغني: 349/6، التب�سرة والتذكرة: 186/1، 
وابن فالح النحوي: 803/3.

وال�سبب،  العلة  والطب هنا:   ،1059/2 2/ جملد  الر�سي: ق  49/1، و�سرح  الكتاب:     )74(
ذلك  فكان  فيقول:اأ�سحرت،   - عنه  اهلل  ر�سي   - ثابت  ابن  ح�سان  يهاجي  وال�ساعر 

�سبب هجائك اأم ُجننت، يتوعده باملقار�سة.
)75(   ينظر يف ال�ساهد يف: الكتاب: 48/1، املقت�سب: 94/4، �سرح جمل الزجاجي: 405/1، 

الإف�ساح: 332، �سرح املف�سل: 340/4، �سرح �سواهد املغني: 241/7.
            وال�ساعر ي�سف تغري الزمان، واطراح مراعاة الأن�ساب، واملراد بالأم هنا الأ�سل، 
يقول: ل تبايل بعد قيامك بنف�سك، وا�ستغنائك عن اأبويك من انت�سبت اإليه من �سريف 

اأو و�سيع.
)76(   ينظر يف هذا ال�ساهد يف: �سرح الت�سهيل: 362/1، �سرح الكافية ال�سافية: 413/1، اأو�سح 
امل�ساعد:   ،1186/3 ال�سرب:  ارت�ساف   ،306/1 املقا�سد:  تو�سيح   ،180/1 امل�سالك: 

286/1، �سرح الألفية: ابن الناظم: 140، الهمع: 438/1، �سرح الأ�سموين: 380/1.

            وين�سب هذا الرجز لأم عقيل ، وهي فاطمة بنت اأ�سد زوج اأبي طالب بن عبد املطلب 
�ص ابنها عقياًل، و�سماأل: ريح تهب  عم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، تقوله وهي ُتَرقِّ

من ناحية القطب؟ بليُل: رطبة ندية.



ظاهرة التأويل في إعراب الشواهد الشعرية النحوية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

192

جـــــذور

)77(   همع الهوامع: 438/1.
)78(   �سرح الر�سي لكافية ابن احلاجب: املجلد الثاين: 1038، وينظر يف ال�ساهد يف ديوان 
ح�سان بن ثابت: �ص 3، وهو يف املقت�سب: 92/4، واملغني لبن ه�سام: 911، وال�سبيئة: 
قبل  ذلك  وكان  واحد،  ومعناهما  »�ُساَلفة«،  الروايات:  بع�ص  وقد جاءت يف  اخلمر، 
اإ�سالمه، وبيت راأ�ٍص ا�سم القرية، قيل: يف بيت املقد�ص، وقيل يف الأردن، فيها كروم 

كثرية ين�سب اإليها اخلمر.
)79(   �سرح الت�سهيل: 362/1، وينظر اأي�سًا يف �سرح الكافية ال�سافية: 413/1.

)80(   اأو�سح امل�سالك: 180/1.
)81(   �سرح ابن عقيل: 392/1.

)82(   املقا�سد ال�سافية: 197/2.
)83(   همع الهوامع: 438/1.

)84(   تو�سيح املقا�سد: 306/1.
)85(   �سرح الأ�سموين: 380/1.

ووا�سح   ،293/1 181/1، ومنحة اجلليل:  ال�سالك:  التاأويل يف: هداية  ينظر يف هذا    )86(
امل�سالك: 426/1.

)87(   منحة اجلليل: 293/1.
)88(   همع الهوامع: 438/1.

)89(   الألفية على ابن عقيل:288/1.
)90(   املقا�سد ال�سافية: 197/2.

)91( البيت للفرزدق يف ديوانه: 290/2، وينظر فيه يف الكتاب: 153/2، املقت�سب: 116/4، 
احللل:   ،1/510-872 للفار�سي:  الب�سريات   ،7/1 القراآن:  جماز   ،124 النت�سار: 
الت�سريح:  �سرح   ،412/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح   ،361/2 الت�سهيل:  �سرح   ،175

192/1، الأ�سباه والنظائر: 69/1، اأ�سرار العربية: 136.

          ويروى: فكيف اإذا راأيُت دار قوٍم، كما يف املقت�سب: 116/4، والكتاب: 153/2، والبيت 
من ق�سيدة للفرزدق ميدح فيها ه�سام بن عبد امللك، وقيل: �سليمان بن عبد امللك.

حا�سية   ،175 البطليو�سي:  احللل:   ،117/4 املقت�سب:  يف  التقدير  هذا  يف  ينظر     )92(
اخل�سري: 116/1، منحة اجلليل: 290.

)93(   املقت�سب: 117/4.
)94(   اأو�سح امل�سالك: 182/1.
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)95(   الكتاب: 2/153/154.
)96(   ينظر يف : الب�سريات: 510/1،  و875/2،  876.

)97(   الب�سريات: 875/2.
)98(   ينظر يف راأيه يف �سرح الت�سهيل: 361/1، و�سرح الكافية ال�سافية: 421/1.

)99(   ينظر يف راأيه يف امل�ساعد: 270/1، و�سرح ابن عقيل: 289/1.
)100(   �سرح الأ�سموين: 378/1.

)101(   املقت�سد يف �سرح الإي�ساح: 402/1.

)102(   ينظر يف حا�سية اخل�سري: 116/1.
)103(   املقت�سب:  117/4.

)104(   الب�سريات: 876-2/875.
)105(   �سرح الكافية ال�سافية: 412/1.

)106(   هداية ال�سالك: 183/1.
حا�سية  يف  التوجيه  هذا  وانظر  »كان«،  بالفعل  اجلماعة«  »واو  ال�سمري  و�سل  اأي     )107(

ال�سبان: 379/1.
)108(   حا�سية اخل�سري: 116/1.

)109(   حا�سية ال�سبان: 378/1.
)110(   �سرح ابن عقيل: 433/1، وينظر مف�ساًل يف هذه امل�ساألة يف �سرح املف�سل: 100-2/99.

)11(     مل اأقف على ن�سبته، ينظر يف: �سرح الت�سهيل: 362/1، �سرح الكافية ال�سافية: 414/1، 
همع الهوامع: 439/1، ت: د. عبد احلميد هنداوي، والدرر: 90/1، �سرح الأ�سموين: 

381/1، حا�سية اخل�سري: 117/1.

بع�سق �سخ�ص  الدعاء عليه  بقوله: م�سغول مب�سغول:  والق�سد          و�سانيهما: مبغ�سهما، 
م�سغول عنه بع�سِق غريه: ينظر يف: �سرح الأ�سموين: 381/1.

ال�سافية:  الكافية  �سرح   ،415/1 ع�سفور:  لبن  اجلمل  �سرح  يف:  قولهم  يف  ينظر     )112(
414/1، همع الهوامع: 439/1، ت: د. هنداوي، �سرح الأ�سموين: 380/1.

اجلمل  �سرح   ،414/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح   ،362/1 الت�سهيل:  �سرح  يف:  ينظر     )113(
لبن ع�سفور: 415/1، همع الهوامع: 439/1، ت: د. هنداوي، واحلديث فيهما عن 

الدنيا.
)114(   امل�ساعد: 268/1.

�سرح   ،362/1 الت�سهيل:  �سرح   ،414/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح  راأيه: يف  ينظر يف     )115(
الأ�سموين: 380/1.

)116(   همع الهوامع: 380/1، 439، ت: د. هنداوي.
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)117(   امل�ساعد : 368/2.
)118(   �سرح اجلمل لبن ع�سفور : 415/1.

)119(   �سرح الكافية ال�سافية : 413/1 ، و�سرح الت�سهيل 362/1.
)120(   امل�ساعد : 2/262.

)121(   �سرح الأ�سموين: 380/1.
)122(   ابن فالح النحوي : 775/153، اأو�سح امل�سالك: 428/1.

)123(   وا�سح امل�سالك : 428/1.
)124(   �سرح اجلمل لبن ع�سفور : 415/1.

214، وروايته يف الديوان:  )125(   البيت من ق�سيدة يف هجاء جرير للفرزدق يف ديوانه: 
الآتية:  النحوية  امل�سادر  يف  ال�ساهد  يف  وينظر  جحا�سهم.  خلف  دارجون  قنافذ 
 ،172 للبطليو�سي:  احللل   ،393/1 ع�سفور:  لبن  اجلمل  �سرح   ،101/4 املقت�سب: 
�سرح الكافية ال�سافية: 403/1، تو�سيح املقا�سد: 304/1، اأو�سح امل�سالك: 175/1، 
املغني: 795، �سرح �سواهد املغني: 278/7، �سرح ابن عقيل: 282/1، همع الهوامع: 

432/1، حا�سية اخل�سري: 115/1، �سرح الأ�سموين: 374/1.

           وقنافذ: جمع قنفذ، وهو حيوان معروف ي�سرب به املثل يف �سرى الليل، يقال: اأ�سرى 
من قنفذ، والهدجان: م�سية ال�سيخ وفيها ارتعا�ص، وعطية: هو والد جرير، واملعنى: 
اأنهم يت�سللون اإىل البيوت لل�سرقة والفجور ي�سبهون القنافذ يف �سريهم بالليل، واإمنا 

ال�سبب يف ذلك تعويد اأبيهم لذلك.
�سرح اجلمل:  امل�ساألة مف�ساًل يف  وينظر يف هذه   ،405/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح     )126(
همع   ،304/1 املقا�سد:  تو�سيح   ،175/1 امل�سالك:  اأو�سح  بعدها،  وما   392/1

الهوامع: 432/1.
)127(   �سرح الكافية ال�سافية: 405/1.

املقا�سد:  تو�سيح   ،403/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح  يف:  الكوفيني  مذهب  يف  ينظر     )128(
304/1، همع الهوامع: 432/1، حا�سية اخل�سري: 115/1، احللل: 171، �سرح ابن 

عقيل: 280/1.
)129(   ينظر يف مذهب الب�سريني: �سرح الكافية ال�سافية: 403/1، همع الهوامع: 432/2، 
 ،278/7 304/1، �سرح �سواهد املغني:  280/1، تو�سيح املقا�سد:  �سرح ابن عقيل: 

احللل: 172.
)130(   اأو�سح امل�سالك: 175/1.

 ،180/2 عقيل  ابن  �سرح   ،176/1 احللل   98/4 املقت�سب:  التاأويل:  هذا  يف  ينظر     )131(
املقت�سب: 98/4، �سرح اجلمل:393/1، �سرح الأ�سموين : 374/1.

)132(   تو�سيح املقا�سد: 305/1.



محمد بن عبدالقادر هنادي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

195

جـــــذور

ال�سافية:  الكافية  �سرح  يف  اأي�سًا  التاأويل  هذا  يف  وينظر   ،432/1 الهوامع:  همع    )133(
 :2 م   /2 ق  الر�سي:  �سرح   ،176/1 احللل:   ،177/1 امل�سالك:  اأو�سح   ،403/151

1055، �سرح الأ�سموين: 174/1، �سرح الت�سريح: 190/1، �سواهد املغني: 278/7.

امل�سالك:  اأو�سح  التاأويل يف  اأي�سًا يف هذا  وينظر   ،403/1 ال�سافية:  الكافية  �سرح     )134(
177/1، �سرح الأ�سموين: 374/1، �سرح الت�سريح: 190/1، �سواهد املغني: 278/7.

)135(   اأو�سح امل�سالك: 177/1، وينظر يف هذا القول اأي�سًا يف: �سرح الأ�سموين: 375/1، 
�سرح الت�سريح: 190/1، �سواهد املغني: 278/7.

)137(   مل اأقف على قائله، وينظر يف ال�ساهد يف: اأو�سح امل�سالك: 177/1، حا�سية اخل�سري: 
املغني:  �سواهد  �سرح   ،175/1 الأ�سموين:  �سرح   ،190/1 الت�سريح  �سرح   ،115/1

.278/7

278/7، هداية  املغني:  �سواهد   ،177/1 امل�سالك:  اأو�سح  القول يف:  ينظر يف هذا     )138(
ال�سالك: 176/1.

)139(   ينظر يف ال�ساهد يف: �سرح الأ�سموين: 375/1، حا�سية اخل�سري: 115/1، حا�سية 
ال�سبان: 376/1.

)139(   كما ذكر هذا ابن ه�سام يف اأو�سح امل�سالك: 177/1، العيني: �سواهد العيني: 375/1، 
�سرح الأ�سموين: 375/1.

)140(   حا�سية اخل�سري: 155/1.
)141(   ينظر يف: اأو�سح امل�سالك:  29/1، �سواهد املغني: 278/7، �سرح الأ�سموين: 375/1.

بال  وهو   ،357/1 للنحا�ص:  القراآن  اإعراب  يف  العجاج  اإىل  من�سوب  رجز  م�سطور     )142(
للنحا�ص:  �سيبويه  اأبيات  �سرح   ،222/2 ال�سجري:  ابن   ،264/1 الكتاب:  يف  ن�سبة 
149، املقا�سد النحوية: 51/2، �سرح الت�سهيل: 365/2، تو�سيح املقا�سد: 310/1، 
 ،295/1 عقيل:  ابن  �سرح   ،186/1 امل�سالك:  اأو�سح   ،1191/3 ال�سرب:  ارت�ساف 

املغني: 551.
                والرجز يف نعت اإبل، وال�سول: التي ارتفعت األبانها، وجفت �سروعها، وقيل: �سول هنا: 
م�سدر �سالت الناقة بذنبها: رفعته لل�سراب، فهي �سائل، وحذف نون »لدن« لكرثة 
ال�ستعمال، والإتالء: اأن ت�سري الناقة ُمتلية، اأي يتلوها ولدها بعد الو�سع، واملعنى: 

ربيُت الناقة من لدن كانت �سوًل فا�ستمر اإىل اإتالئها.
)143(   اأ�سلها »لدن« حذفت منها النون لكرثة ال�ستعمال.

)144(   ينظر يف هذه امل�ساألة يف �سرح الت�سهيل: 363/2، �سرح الكافية ال�سافية: 415/1 وما 
بعدها، �سرح ابن عقيل: 295/1، ارت�ساف ال�سرب: 1187/3 وما بعدها.

)145(   الكتاب: 265/1.
)146(   �سرح الت�سريح على التو�سيح: 194/1.
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)147(   �سرح الت�سهيل: 365/2، ارت�ساف ال�سرب: 1191/3، منحة اجلليل: 296/1.
)148(   ينظر يف ارت�ساف ال�سرب: 1191/3.

)149(   تو�سيح املقا�سد: 308/1، انظر اأي�سًا قول ابن ه�سام يف اأو�سح امل�سالك: 185/1، 
وقول ال�سيوطي يف همع الهوامع: 443/1.

)150(   �سرح ابن عقيل: 295/1.
 ،383/1 ال�سبان:  حا�سية  على  العيني  �سواهد  وانظر   ،384/1 ال�سبان:  حا�سية     )151(

حا�سية اخل�سري: 117/1، منحة اجلليل: 296/1، هداية ال�سالك: 186/1.
)152(   �سواهد العيني على حا�سية ال�سبان: 383/1.

)153(   ينظر يف هذه الرواية يف �سواهد العيني: 383/1.
)154(   املرجع ال�سابق: 383/1.

)155(   حا�سية ال�سبان: 381/1.
)156(   حا�سية ال�سبان: 384/1، حا�سية اخل�سري: 117/1.

)157(   �سرح الت�سريح على التو�سيح: 194/1.
)158(   حا�سية ال�سبان: 384/1.

)159(   �سواهد العيني: 383/1.
الزجاجي  �سرح جمل  فيه يف:  ينظر  الكالبي،  احلارث  بن  زفر  البيت:  هذا  قائل     )160(
لبن ع�سفور: 381/1، �سرح الت�سهيل: 344/2، اأو�سح امل�سالك: 305/1، �سرح ديوان 

احلما�سة للتربيزي 41/1.
             وقد حتدث زفر يف البيت عن قبيلتي جذام وحمري، واأنه هو وقومه كانوا يظنون اأنهما 

قبيلتان �سعيفتان فاإذا هما قويتان.

)161(   �سرح اجلمل لبن ع�سفور: 380/1.
)162(   �سرح الت�سهيل: 344/1.

                هناك اأفعال اتفق النحاة جميعًا على عدم جواز جميء اأخبارها جملة فعلية ما�سوية 
وهي: »�سار، ما زال، ما دام، ما برح، ما انفك، ما فتئ«، ينظر يف ارت�ساف ال�سرب: 

1167/3، �سرح جمل الزجاجي لبن ع�سفور: 381/1.

418/1، وينظر يف مذهب الكوفيني يف �سرح اجلمل لبن ع�سفور:  )163(   همع الهوامع: 
380/1، �سرح عيون الإعراب: 102، ارت�ساف ال�سرب: 1167/1.

)164(   يو�سف: 26.
)165(   ينظر يف راأي املربد يف املقت�سب:  97/3، و86/4، واإعراب القراآن للنحا�ص: 136/2، 

وابن فالح النحوي: 807/3، والبحر املحيط: 297/5.
)166(   �سرح عيون الإعراب: 102.
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)167(   ابن فالح النحوي: 807/3.
)168(   همع الهوامع: 417/1.

)169(   �سرح جمل الزجاجي: 381/1 وما بعدها.
)170(   �سرح اجلمل لبن خروف: 441/1.

)171(   �سرح الت�سهيل: 344/2.
)172(   ارت�ساف ال�سرب: 1167/3.

)173(   همع الهوامع: 417/1.
)174(   الأحزاب: 15.
)175(   اإبراهيم: 44.

)176(   يو�سف: 27.
)177(   الأنفال: 41، وجواب ال�سرط يف الآية الكرمية حمذوف تقديره:فاعلموا ذلك.

)178(   �سرح اجلمل لبن ع�سفور: 382/1.
)179(   يف �سوء قراءتي لكثري من كتب النحاة يف هذه امل�ساألة مل اأجد - فيما اطلعت عليه - 
اأحدًا من النحاة ي�ستدل بحديث �سريف على جواز دخول »كان« على الفعل املا�سي، 
ال�سريف كابن مالك، وال�سيوطي، وابن  اأن مذهبهم جواز الحتجاج باحلديث  مع 

خروف، وغريهم. 
)180(   اأخرجه البخاري يف كتاب اللبا�ص، رقمه: 5876، وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
قد اتخذ خامتًا من ذهب.. فا�سطنع النا�ص خواتيم من ذهب فرقي املنرب وقال: 

»اإين كنُت ا�سطنعته...«.
)181(   �سحيح البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، رقمه: 2954، وتتمته: »واإن النار ل يعذب 

بها اإل اهلل، فاإن اأخذمتوها فاقتلوهما«.
)182(   �سنن الن�سائي: كتاب الأ�سربة، رقمه: 52/56، واحلديث �سحيح كما ذكر الألباين 

- رحمه اهلل -.
)183(   �سنن الن�سائي: كتاب الأ�سربة، رقمه: 5651، واحلديث �سحيح كما ذكر الألباين.

واحلديث   ،128 رقمه:   - الإحرام  وجوه  بيان  باب   - احلج  كتاب  م�سلم،  �سحيح     )184(
موجه اإىل عائ�سة - ر�سي اهلل عنها- ملا جاءها احلي�ص يف احلج ومل تطف بالبيت 

احلرام.
)185(   �سحيح م�سلم، كتاب الأ�ساحي، باب وقتها، رقمه: 1.

)186(   �سنن الن�سائي، كتاب ال�سحايا، رقمه: 4430، واحلديث �سحيح كما ذكر الألباين، 
وتتمته: ».. فكلوا من حلوم الأ�ساحي ما بدا لكم، وتزودوا، وادخروا«.
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)187(   �سحيح البخاري، كتاب العتكاف، رقمه: 2027.
)188(   �سحيح اجلامع ال�سغري لالألباين: 301/1، ورقمه: 1428، واحلديث رواه الطرباين.
البيهقي يف �سعب  1433، واحلديث رواه  302/1، رقمه:  )189(   �سحيح اجلامع ال�سغري: 

الإميان.
)190(   الكتاب: 376/4، وكهم�ص: هو: كهم�ص بن طلق ال�سرميي، كان من جملة اخلوارج مع 

بالل بن مردا�ص، �سبههم يف �سدتهم وقوتهم باأ�سحاب كهم�ص.
 ،146 الع�سر للزوزين:  22، �سرح املعلقات  اأبي �سلمى يف ديوانه:  البيت لزهري بن     )191(
الك�سح:   ،442/1 خروف:  لبن  اجلمل  �سرح   ،381/1 ع�سفور:  لبن  اجلمل  �سرح 

اجلنب اأو اخلا�سرة، امل�ستكنة: الغدرة، مل يتجمجم: مل يرتاجع عما اأ�سمر.
44/2، �سرح اجلمل لبن  205، وينظر فيه يف الكتاب:  )192(   البيت للفرزدق يف ديوانه: 
ع�سفور: 382/1، والفرزدق يفتخر بعز قومه وجمدهم، واأنهما قدميان قدم امللك 
ع، وال�سواري: جمع �سارية، وهي الأ�سطوانة من حجر اأو اآجر، والدعامة: دعامة  ُتبَّ

البيت، جعل البناء كاملجد املحكم.
)193(   همع الهوامع: 417/1.

)194(   البيت يف ديوان النابغة: 16، وينظر فيه: يف �سرح املعلقات الع�سر للزوزين: 293، 
�سرح   ،441/1 خروف:  لبن  اجلمل  �سرح   ،382/1 ع�سفور:  لبن  اجلمل  �سرح 

الت�سهيل: 344/1، �سرح عيون الإعراب: 102.
              وقوله: الذي اأ�سنى على لبد: كناية عن الدهر، ولبد: اآخر ن�سور لقمان بن عاد ال�سبعة، 

وكان اأجله قد انتهى مبوت اآخرهن.
)195(   ينظر يف البيت يف ارت�ساف ال�سرب: 1167/3، والهمع: 417/1.

)196(   البيت لعدي بن زيد يف ديوانه: 83، وينظر فيه يف الهمع: 113/1، والدرر: 83/1، 
الرت�ساف: 1167/3.

)197(   ينظر يف هذا القول يف: �سرح اجلمل لبن ع�سفور: 382/1، الهمع: 418/1، وذات 
التنانري: قيل: ناقته، وقيل مو�سع بعينه.

)198(   البيت لذي الرمة يف ديوانه �ص 173، وينظر يف الكتاب: 48/3، �سرح اجلمل لبن 
الت�سهيل:  �سرح   ،189/1 والتذكرة:  التب�سرة   ،219 الإف�ساح:   ،436/1 خروف: 
357/1، �سرح الكافية ال�سافية: 421/1، امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد: 264/1، همع 
 ،109/2 1044، �سرح �سواهد املغني:   /2 2، م  436/1، �سرح الر�سي: ق  الهوامع: 

�سرح الأ�سموين: 210/3، مكتبة النه�سة امل�سرية.
               وروي: حراريُج ل تنفك اإل مناخة.
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              وحراريج: جمع: َحرُجوج كع�سفور، الناقة ال�سامرة، وهي الناقة ال�سابة، يريد اأنها 
ًة لل�سري عليها، فال ُتْر�َسُل من اأجل ذلك يف املراعي. تناخ ُمَعدَّ

               واخل�سف: النقي�سة، يقال: ُرِبَطْت على غري خ�سف، اأي على غري علف.
)199(   �سرح الكافية ال�سافية: 420/1، 421، وينظر يف هذه امل�ساألة النحوية مف�ساًل يف: 
�سرح املف�سل: 156/1، �سرح عيون الإعراب: 103، �سرح الر�سي: ق 2، م 2/ 1043، 

التب�سرة والتذكرة: 189/1.
)200(   اأي: ينتفع.

)201(   �سرح الكافية ال�سافية: 420/1.
)202(   الإن�ساف: 157/1، التب�سرة والتذكرة: 190/1.

)203(   ينظر يف الإن�ساف: 158/1، املغني لبن ه�سام: 102، الإف�ساح: 221، �سرح عيون 
الإعراب: 103، �سرح املف�سل: 359/4، ت: اإميل يعقوب.

)204(   �سرح �سواهد املغني: 110/2.
)205(   �سرح املف�سل: 359/4، الهمع: 437/1، الإف�ساح:  220، 221.

)206(   �سرح املف�سل: 359/4، ت: اإميل يعقوب.
)207(   امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد: 264/1.

)208(   ينظر يف هذا التوجيه الإعرابي يف املغني: 102، ر�سالة ابن فالح: 822/3، الهمع: 
437/1، �سرح الر�سي: ق 2، م 2/ 1044.

)209(   البينة: 1.
)210(   معاين القراآن: 281/3.

)211(   الإن�ساف: 159/1.
)212(   �سرح �سواهد املغني: 111/2.

)213(   �سرح اجلمل:  436/1.
)214(   امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد: 264/1.

)215(   �سرح الت�سهيل: 357/1، 358، وانظر راأيه هذا اأي�سًا يف الكافية ال�سافية: 422/1.
)216(   �سرح املف�سل: 359/4، و�سرح �سواهد املغني: 109/2.

)217(   ارت�ساف ال�سرب: 1498/3، واملغني: 101، و�سرح �سواهد املغني: 109/2.
)218(   �سرح الت�سهيل: 358/1.

)219(   خمت�سر ابن خالويه يف ال�سواذ: 61.
)220(    هود: 111.
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)221(   الإف�ساح: 221.
)222(   ارت�ساف ال�سرب: 1498/3.

)223(   املغني: 101، 102.
)224(   املغني: 102.

 ،103 الإعراب:  عيون  �سرح  يف:  التاأويل  هذا  يف  وينظر   ،358/1 الت�سهيل:  �سرح     )225(
الإن�ساف: 159/1، �سرح الكافية ال�سافية: 422/1.

)226(   �سرح �سواهد املغني: 112/2.

)227(   �سرح �سواهد املغني: 112/2.
)228(   امل�سدر ال�سابق: 112/2.
)229(   امل�سدر ال�سابق: 112/2.

)230(   الإن�ساف: 159/2.
)231(   ارت�ساف ال�سرب: 1498/3.

)232(   املغني: 101، 102.
)233(   اجلاثية: 32.

)234(   البيت لالأع�سى يف ديوانه: 95، وال�ساهد فيه انه اأخر »اإل« اإىل ما بعد الفاعل وقبل 
املفعول املطلق، والقيا�ص اأن يقول: وما اغرته اغرتارًا اإل ال�سيب.

)235(   �سرح املف�سل: 360/4.
)236(   الإن�ساف: 159/1.

)237(   �سرح �سواهد املغني: 110/2.
)238(   النت�ساف: 157/1.

)239(   همع الهوامع: 437/1.
)240(   ينظر يف فهر�ست كتاب املقت�سب: 326/4.

)241(  البيت ن�سبه ابن جني لبع�ص العرب كما ذكر البغدادي يف اخلزانة: 132/4، وينظر يف 
ال�ساهد يف: �سرح اجلمل لبن ع�سفور: 592/1، وتوجيه اللمع: 146، ر�سف املباين: 
311، اجلنى الداين: 325، �سرح الت�سهيل: 374/1، اأو�سح امل�سالك: 197/1، همع 
اخل�سري:  حا�سية   ،389/1 الأ�سموين:  �سرح  هنداوي،  د.  ت:   ،448/1 الهوامع: 

119/1، �سرح الت�سريح: 97/1.

             واملنجنون: الدولب التي ُي�ْسَتَقى عليها، واملعنى: ما الزماُن اإل يدوُر دوران منجٍن، 
تارًة يرفع، وتارة ي�سع.
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)242(   �سرح الت�سريح: 97/1.
�سرح  بعدها،  وما   430/1 الإي�ساح:  �سرح  املقت�سد  يف:  ال�سروط  هذه  يف  ينظر     )243(
الت�سهيل: 369/2، وما بعدها، اأو�سح امل�سالك: 195/1، ارت�ساف ال�سرب: 1197/3 

وما بعدها، �سرح اجلمل لبن ع�سفور: 591/1 وما بعدها .
اإذا كان اخلرب م�سدرًا كما  اإل  اإعمالها  1199/3، ول يجيزون  ال�سرب:  ارت�ساف     )244(

ذكر اأبو حيان.
اإذا كان منزًل منزلته نحو: ما زيٌد  اإعمالها  1199/3، واأجازوا  )245(   ارت�ساف ال�سرب: 

اإل زهريًا.
)246(   ارت�ساف ال�سرب: 1199/3.

)247(   املرجع �سابق: 1199/3.
)248(   ارت�ساف ال�سرب: 1199/3.

)249(   اللمع: 146.
)250(   وا�سح امل�سالك: 451/1.

حا�سية   ،389/1 الأ�سموين:  �سرح  يف  اأي�سًا  وينظر   ،393  ،392/1 اجلمل:  �سرح     )251(
اخل�سري: 119/1. 

)252(   ينظر يف هذا التاأويل يف: اأو�سح امل�سالك: 189/1، �سرح الت�سهيل: 374/1، اخلزانة: 
130/4، همع الهوامع: 448/1.

)253(   ينظر يف هذا التاأويل اأي�سًا يف: �سرح اجلمل: 592/1، اأو�سح امل�سالك: 198-197/1، 
الهمع: 448/1، اخلزانة: 130/4-131، حا�سية ال�سبان: 389/1.

)254(   اأو�سح امل�سالك: 997-196/1.
)255(   �سرح اجلمل: ابن ع�سفور 592/1، وينظر يف هذا التاأويل يف خزانة الأدب: 131/4.

)256(   اخلزانة: 131/1.
)257(   �سواهد العيني على حا�سية ال�سبان: 390/1.

)258(   حا�سية ال�سبان: 389/1.
)259(   �سواهد العيني: 390/1، وانظره اأي�سًا يف خزانة الأدب: 131/4.

)260(   ينظر يف قوله يف: خزانة الأدب: 132/4.
)261(   املغني: 101-102.

)262(   همع الهوامع: 448/1، حتقيق: د.هنداوي، ينظر يف راأي يون�ص بن حبيب يف: اخلزانة: 
130/4، �سرح الت�سهيل: 374/1، اخل�سري: 119/1، �سرح الت�سريح: 197/1، ويف 

راأي ال�سلوبني يف: حا�سية اخل�سري: 119/1، الهمع: 448/1.
)263(   �سرح الت�سهيل: 474/1.
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)264(   �سرح الت�سهيل: 374/1، وينظر يف هذا ال�ساهد: يف توجيه اللمع: 146، همع الهوامع: 
148/2، حا�سية  النحوية:  املقا�سد   ،325 الداين:  448/1، ت: د. هنداوي، اجلنى 

اخل�سري: 119/1، والبيت ملغل�ص بن لقيط الأ�سدي، �ساعر جاهلي.
)265(   �سرح اجلمل: 592/1.

)266(   �سرح الت�سهيل: 374/1.
)267(   �سرح الكافية ال�سافية: 431-430/1.

�سرح   ،60/1 الكتاب:  يف:  فيه  وينظر   ،185/1 الديوان:  يف  وهو  للفرزدق  البيت     )268(
امل�سائل   ،67 النحوية:  الأحاجي   ،16 29/1، النت�سار:  الكتاب  ل�سواهد  ال�سنتمري 
امل�سكلة: 285، املقرب: 158، املقت�سد: 433/1، �سرح جمل الزجاجي لبن خروف: 
589/2، �سرح الت�سهيل: 393/2، �سرح الكافية ال�سافية: 433/1، �سرح ابن الناظم: 
147، املغني: 475، حا�سية اخل�سري: 119/1، �سرح �سواهد املغني: 158/2، �سرح 

�سواهد التحفة الوردية: 173/1.
               والفرزدق ميدح يف هذا البيت عمر بن عبد العزيز ملا كان واليًا باملدينة املنورة يقول: 
ما اأعيد لأهل املدينة وملن بها من قري�ص اأزمان مثل اأزمان جدك مروان يف اخل�سب 
اأنت عليهم، فعاد عليم مثل ما كانوا فيه من اخلري حني كان  وال�سعة، حتى وليت 

مروان واليًا عليهم، )�سواهد املغني: 29 - 160(.
)269(   همع الهوامع: 451/1.

)270(   ينظر يف هذه ال�سروط يف: املقرب: 157، �سرح الكافية ال�سافية: 430/1.
)271(   همع الهوامع: 450/1، وانظر يف قول الفراء واجلرمي يف ارت�ساف ال�سرب: 1198/1، 

امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد: 280/1، حا�سية اخل�سري: 120-119/1.
)272(   همع الهوامع: 451/1، هداية ال�سالك: 200/1.

)273(   الكتاب: 60-59/1.
)274(   �سرح �سواهد �سرح التحفة الوردية: 174/1.

)275(   اأي اإذا دخلت عليها »اإل« نحو: ما زيٌد اإل قائم.
)276(   املقت�سب: 4/189، 190.

)277(   همع الهوامع: 451/1.
)278(   ينظر يف هذا التاأويل يف: �سرح الت�سريح: 198/1، و�سرح �سواهد املغني: 159/2، 

160، و�سرح �سواهد التحفة: 177/1، 178.

)279(   املقرب: 158.
)280(   املغني: 663.
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)281(   املغني: 670.

)282(   املغني: 671.
الوردية:  التحفة  �سواهد  �سرح  يف  التاأويل  هذا  يف  وانظر   ،136/7 الأدب:  خزانة     )283(

175/1، و�سرح الت�سريح: 198/1.

)284(   �سرح �سواهد �سرح التحفة: 174/1، و�سرح الت�سريح: 98/1.
)285(   امل�سائل امل�سكلة املعروفة بالبغداديات: 286، ينظر يف هذا التاأويل يف: �سرح الت�سهيل: 
�سرح   ،174/1 التحفة:  �سرح  �سواهد  �سرح   ،159/2 املغني:  �سواهد  �سرح   ،373/1

الت�سريح: 198/1.
)286(   ارت�ساف ال�سرب: 1198/3، وينظر فيما حكاه اجلرمي ويف املثل يف: الهمع: 450/1، 
حا�سية اخل�سري: 119/1، امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد: 280/1، املقت�سد: 433/1.

)287(   همع الهوامع: 451/4.
)288(   �سرح اجلمل للزجاجي: ابن خروف: 589/2.

)289(   �سرح الكافية ال�سافية: 433/1.
)290(   امل�سائل امل�سكلة: 285.

)291(   املغني: 475، وانظر يف الرد على املربد يف اختياره لهذا التاأويل: �سرح اجلمل لبن 
خروف: 859/2، و�سرح �سواهد التحفة: 175/1، و�سرح الت�سريح: 198/1.

)292(   �سرح الت�سهيل: 373/2.
)293(   يو�سف: 31.
)294(   املجادلة: 2.

)295(   �سرح اأبيات مغني اللبيب: 158/2.
)296(   �سرح الت�سهيل: 373/1.

)297(   �سرح اأبيات املغني: 159/2.
)298(   �سرح �سواهد التحفة: 174/1، و�سرح الت�سريح: 198/1.

)299(   املغني: 663.
)300(   الذاريات: 23.

)301(   هود: 89.
اأبيات  �سرح   ،198/1 الت�سريح:  �سرح   ،663 املغني:  القراءتني يف  توجيه  ينظر يف    )302(

املغني: 159/2-160، خزانة الأدب: 136/4-137، حا�سية ال�سبان: 391/1.
)303(   ديوان النابغة اجلعدي: 87، والنابغة ي�سف فيه عريًا، واحلما�ص: ع�سب يطول طوًل 

�سديدًا، له ورقة حمراء، فاإذا دنا يب�سه ابي�ست زهرته، والنا�ص ياأكلونه. 
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)304(   ينظر يف ال�ساهد وتوجيهه يف �سرح �سواهد �سرح التحفة الوردية: 178/1.
 ،282/1 ال�سجري:  ابن  اأمايل  يف:  وهو   ،171 ديوانه:  يف  اجلعدي  للنابغة  البيت     )305(
املقرب: 161، �سرح الت�سهيل: 377/1، ارت�ساف ال�سرب: 1209/3، اجلنى الداين: 
تو�سيح   ،351/1 عقيل:  ابن  �سرح   ،282/1 الفوائد:  ت�سهيل  على  امل�ساعد   ،263
املقا�سد وامل�سالك: 319/1، همع الهوامع: 457/1، �سرح الكافية ال�سافية: 441/1، 
التذييل والتكميل: 282/4، �سرح �سواهد املغني: 378/4، تعليق الفرائد: 1256/3، 

الدرر اللوامع: 1/98.
            والنابغة اجلعدي قيل: ا�سمه ح�سان بن قي�ص، وقيل: قي�ص بن عبد اهلل، وهو اأحد 

ال�سحابة املعمرين.
)306(   �سرح ابن عقيل: 351/1، همع الهوامع: 457/1.

)307(   جاء هذا الراأي من�سوبًا اإىل ابن جني يف : اأمايل ال�سجري: 282/1، ارت�ساف ال�سرب: 
1209/3، تو�سيح املقا�سد وامل�سالك: 319/1، همع الهوامع: 457/1، حروف املعاين 

للمرادي: 293.
)308(   املغني: 216.

)309(   اأمايل ابن ال�سجري: 283/1، 284.
)310(   امل�سدر ال�سابق: 282/1.

)311(   ت�سهيل الفوائد: 57.
)312(   �سرح الت�سهيل: 377/1.

)313(   �سرح ابن عقيل: 316/1.
)314(   تو�سيح املقا�سد وامل�سالك. 319/1.

)315(   �سرح الأ�سموين: 476/1.
)316(   منحة اجلليل: 316/1، وانظر قوله هذا يف وا�سح امل�سالك: 475/1.

)317(   ينظر مف�ساًل يف �سرح الت�سهيل: 376/1، 377.
)318(   �سرح الت�سهيل: 377/1، وقد اأورد املحقق هذه الكلمة على �سيغة »�سائع«، ويبدو يل اأن 
ال�سواب فيها »�سائغ« كما ذكرها اأبو حيان يف التذييل والتكميل، والإمام ال�ساطبي، 

والدماميني، وال�سنقيطي، واآخرون.
)319(   املقا�سد ال�سافية: 443/2، 444.

)320(   والبيتان هما: »تعزَّ فال �سيء على الأر�ص باقيا«، ون�سرتك اإذ ل �ساحٌب غرَي خاذٍل«.
)321(   التذييل والتكميل: 282/4، 284.
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)322(   الأحقاف : 46.
)323(   البحر املحيط: 169/1.

)324(   �سرح الكافية ال�سافية: 439 جزء واحد.
)325(   �سرح الكافية ال�سافية: جزء واحد 440، 441.

)326(   همع الهوامع: 257/1.
 ،457/1 الهوامع:  441/1، همع  ال�سافية:  الكافية  �سرح  التاأويل يف:  ينظر يف هذا     )327(
الفرائد:  تعليق   ،316/1 237/1، منحة اجلليل:  ابن عقيل:  حا�سية اخل�سري على 

.257/3

)328(   ينظر يف هذا التاأويل يف: �سرح الكافية ال�سافية: 440/1، �سرح الأ�سموين: 398/1، 
حا�سية اخل�سري: 237/1، منحة اجلليل: 316/1.

)329(   �سرح الكافية ال�سافية: 441/1، 442.
)330(   اأمايل ال�سجري: 282/1، 282، وينظر يف هذه امل�ساألة يف �سرح املقرب لبن النحا�ص: 

428/1، واملقا�سد ال�سافية: 242/2.

)331(   ينظر يف اأمايل ابن ال�سجري: 283/1.
)332(   �سرح �سذور الذهب: 197.

511/2، وينظر يف ال�ساهد على �سبيل التمثيل يف �سرح  )333(   البيت للمتنبي يف ديوانه: 
 ،294 198، واجلنى الداين:  316، �سرح �سذور الذهب:  377/1، املغني:  الت�سهيل: 

اأمايل ابن ال�سجري: 282/2، تعليق الفرائد: 256/3.
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علم لغة �لن�ص �إىل �أين؟

�سعيد ح�سن بحريي)*(

1
ماهية  حول  هذا  اإلى   يومنا  محتدًما  الباحثين  بين  الخالف  ال يزال 
هذا الفرع االأحدث من فروع علم اللغة الذي   ا�شتطاع دون �شك اأن   يثبت 
دعائمه  ،   واأن   ي�شهم في   تقديم ت�شورات ونماذج تحليلية مختلفة للن�ص 
اأو  تحليل  اأو  الأي   فهم  االأ�شا�شية،   والمنطلق  التحليل  وح��دة  ه  الذي   عدَّ
تف�شير .  وينعك�ص ذلك في   مقولة مت�شددة الأحد اأعالم علم لغة الن�ص ،  
 اإذ   يقول :  اإن علم اللغة ال   يمكن اأن   يكون اإال علم لغة الن�ص .  و يعني   هذا 
للو�شف   اإط��اًرا  بو�شفه  الن�ص  من  اأن   ينطلق  لغوي   يجب  تحليل  كل  اأن 

 .)109 ) ڤاينري�ص  1967 : 
وت�شوراته  العلم  هذا  م�شائل  تناول  بمكان  ال�شعوبة  من  كان  ولما 
اأركز  اأن  ف�شاأحاول  المحدودة  الم�شاحة  في   هذه  واإنجازاته  واتجاهاته 
في   النظر  التحول،   وبخا�شة  خ�شو�شية  مهمة،   تبرز  نقاط  بع�ص  على 
اإلى اللغة،   واأثر نظرية االت�شال واأفعال الكالم والمفاهيم البراجماتية 

)*(  كلية األلسن - جامعة عين شمس.
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م واليزال   يقدم محاوالت جادة  في   ن�شوء م�شار جديد للدر�ص اللغوي،   قدَّ
الن�شية  االتجاهات  في   تنوع  ذلك  اللغوية،   ويتجلى  المادة  مع  للتعامل 
اأو  ت�شتوعب  جديدة  محاوالت  اقتراح  اإل��ى  الم�شتمر  والتطلع  وت�شعبها 

تنا�شب التنوع الكبير في   الن�شو�ص ذاتها . 
تقوم  اتجاهات  اإل��ى  ع��ام  الن�شي   بوجه  البحث  اتجاهات  تنق�شم 
اأ�شا�ص النظام اللغوي،   وهي   تعتمد على مقوالت وت�شورات  اأ�شا�ًشا على 
في   دي   �شو�شير  اأفكار  اإلى  البنيوي   الذي   ي�شتند  اللغة  علم  من  تنطلق 
 االأ�شا�ص والنحو التحويلي   التوليدي   حيث تعد المهمة االأ�شا�شية في   هذه 
في   فيها  اللغوي،   اقت�شر  النظام  هذا  جوانب  عن  الك�شف  االتجاهات 
 االأغلب على تحليل بنية الجملة وو�شفها .  اأما االتجاهات المقابلة فتعتمد 
من  متطورة  في   مرحلة  الن�ص  لغة  علم  ُعني   بها  جديدة  مفاهيم  على 
اأ�شا�شي   اللغوي   ب�شكل  التحليل  واعتماد  اال�شتقالل  اإلى  االتجاه  مراحل 
اإلى  اأ�شباب كثيرة منها اختالف النظر  اإلى   على  « الن�ص » .  ويعود ذلك 
وظيفة اللغة،   وربطها بمفاهيم نظرية االت�شال واأفعال الكالم وعمليات 

االإدراك .  
فاللغة ح�شب جوهرها لي�شت نظام عالمات فح�شب،   بل اإنها قبل اأي  
 �شيء وفي   االأ�شا�ص ن�شاط توا�شلي ،   اإذ ال   ي�شترط الكالمُ   بلغة ما وفُهمها 
تمكناً   من  ذلك  بناءً   على  فقط،   بل   ي�شترطان  عالمات  معرفةً   بنظام 
بو�شفها  ُت�شَتخدم  اللغة  اأن  اللغوية .  ويعني   ذلك  العالمات  ا�شتخدام 

ن�شاًطا توا�شلًيا   يرمي   اإلى اإنجاز اأفعال توا�شلية . 
في   البحث  الغلبة  له  الذي   �شارت  التوجه  ه��ذا  »برينكر«  ويو�شح 
البراجماتية  والمفاهيم  الن�ص  بين مفهوم  الن�شي   الحالي،   حيث ربط 
اأنه  باعتبار  التوا�شلية  والكفاية  التوا�شلية  الوظيفة  الكالمي   اأو  كالفعل 
ُتعَزى للنهج البراجماتي   داخل عملية البحث الكلية لتحليل الن�ص اأهمية  
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 غالبة،   اإذ اإنه   يمثل الجانب االأ�شمل لعلم لغة الن�ص،   ويتطور هذا االأخير 
التي   البراجماتية  اإلى  التوا�شل،   م�شتنًدا  نظرية  اأ�شا�ص  على  ه  الموجَّ
اأن ت�شف،   وت�شرح �شروط الفهم اللغوي   االجتماعي   بين �شركاء   تحاول 
التوا�شل في   جماعة توا�شلية معينة،   وترتكز في   ذلك من ناحية نظرية 
الفل�شفة  الكالمي   المتطورة داخل  الفعل  اللغة بوجه خا�ص على نظرية 
اللغوية االأنجلو �شاك�شونية  ) ج .  ل .  اأو�شتن .  وج .  ر .  �شيرل (.  �شمن منظور 
براجماتي  )  خا�ص بنظرية الفعل الكالمي (  لم   يعد   يظهر الن�ص على 
اأنه تتابع جملي   مترابط نحوًيا،   بل على اأنه فعل لغوي  ) معقد ( ،   يحاول 
اأو  ال�شامع  مع  معينة  توا�شلية  عالقة  اأن   ين�شئ  به  الكاتب  اأو  المتكلم 
اأن  التي   يمكن  االأغرا�ص  عن  الن�ص  لغة  علم  القارئ،   وهكذا   ي�شتف�شر 
ا؛  ت�شتعمل فيها ن�شو�ص في   مواقف ات�شالية اأو ا�شتعملت فيها فعالً   اأي�شً

باإيجاز  :  اإنه   يدر�ص الوظيفة التوا�شلية للن�شو�ص  ) برينكر 2005  :  25(.
وهكذا فهناك �شمات اأ�شا�شية   يخت�ص بها الن�ص،   حر�ص علماء الن�ص 
على تحديدها   ،   واإن اختلفت طرائقهم وا�شطالحاتهم  ،   ونحاول هنا اأن 
نعر�ص باإيجاز - من خالل مناق�شة بع�ص مفاهيم الن�ص - هذه ال�شمات 
الن�شو�ص وفق  لنظرية ن�شية،   ُتعاَلج على  �شوئها  االأ�شا�ص  التي   �شكلت 
مبادئ تحليلية متميزة .  ويتمثل هذا البعد في   تعريف �شميت للن�ص،   اإذ  
في   التوا�شل  فعل  من  لغوي   منطوق  جزء  كل  هو  الن�ص  اأن  اإلى   يذهب 
د من جهة المو�شوع،   ويفي   بوظيفة توا�شلية،   يمكن   حدث التوا�شل   ،   ُيحدَّ
 .)051 فها  ) �شميت   3791:  اإنجازية ،   يمكن تعرُّ فها،   اأي   يحقق كفاية  تعرُّ
ال�شياق  للن�ص وظيفة ال   يمكن عزلها عن  اأن   يكون   وهكذا فهو   ي�شترط 
باالإنجازية  ،   التي   تقوم  الوظيفة  هذه  االجتماعي  -  التوا�شلي .  وي�شف 
ات�شالي   محدد،   في   موقف  ال�شامع  من  وفهم  المتكلم  من  ق�شد  على 
 حتى تتحقق .  يقول :  ي�شير كم من المنطوقات اللغوية من خالل الوظيفة 
االإنجازية  ) االجتماعية  -  التوا�شلية (  التي   يق�شدها متكلم،   والتي   يمكن 
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اأن   يعرفها �شركاء االت�شال فقط،   المتحققة في   موقف توا�شلي،   عملية 
اجتماعية -  توا�شلية،   مقننة  وظيفة  بنجاح  متما�شكة،   موؤدية  ن�شية 

 .)150 بقواعد اأ�شا�شية  )=  تحقيق للن�شية ( ) �شميث    1973: 
ويمكن اأن نلحظ اأثر تحديد �شمات اأ�شا�شية للن�ص في   وحدة كالمية 
توا�شلي   في   موقف  اإال  تتحقق  محددة،   ال  توا�شلية  وظيفة  كلية،   لها 
االتجاه   ،   مثل  اأ�شحاب هذا  التي   اقترحها  المفاهيم   محدد -  في   بع�ص 
واورزيناك،   الذي   يذهب اإلى اأن نظرية الن�ص تنظر اإلى الن�ص بو�شفه 
وحدة كالمية تامة،   م�شتقلة ن�شبًيا،   يحققها المتكلم بهدف معين   ،  �شمن 
« ن�ص »  مكوًنا  نفهم تحت   فاإننا  وزمانية محددة،   وهكذا  ظروف مكانية 
المخت�شة،   التوا�شل  لواقعة  التطابق  به  اأفقًيا،   نهائًياآ،   مق�شوًدا  لغويًا 
 ي�شير من خالل الدمج االإنجازي   واأوجه التناظر الداللية  -  المو�شوعية 
60والترابطات النحوية تتابًعا متما�شًكا من الجمل  ) واورزيناك   3002:  (.

ويبدو اأن عبارة  » تتابع متما�شك من الجمل «  التي   ت�شكل قا�شًما م�شترًكا 
المقام  جوهري   للن�ص .  وال   يت�شع  ملمح  التعريفات  من  كبير  عدد  بين 
66(.  هو  لتف�شيل ذلك،   فاكتفى باإ�شارات دالة في   عبارة )هلي�ص 1975  : 
12(.   هو تتابع   :  1968 تتابع متما�شك من الجمل،   وفي   عبارة )اإيزنبرج 
)برينكر  التن�شي�ص،   وفي   عبارة  و�شائل  الجمل   يترابط من خالل  من 
11(.  هو كم منظم من التتابعات   يتحقق تما�شكه في   بنية عميقة   :  2005

27(.   هو تتابع محدود من عالمات  مجردة،   وفي   عبارة )برينكر 2005  : 
وظيفة  ك��الًّ  اإلى  بو�شفها  عبارة  في   ذاتها.   وت�شير  لغوية،   متما�شكة 
» الن�ص  نحوًيا   الموجه  المفهوم  هذا  اأن  اإلى  مدركة .  ويذهب  توا�شلية 
االأولى  ال�شائد في   المرحلة  المفهوم  الجمل«  - وهو  تتابع متما�شك من 
ه مفهوم الوظيفة التوا�شلية  ) وظيفة الن�ص ( ،   من علم لغة الن�ص -  ُيقيدِّ
 وينتظمه في   ت�شور اأ�شا�شي   للغة على اأنها اأداة التوا�شل اأو الفعل .  ويكمن 
خلف ذلك الفهم الذي   مفاده اأن تتابًعا جملًيا متما�شًكا،   اأي   اأنه مترابط 
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نحوًيا وم�شمونًيا في   حد ذاته،   ال   يفي   به بمعيار الن�شية،   الذي   ال   يحدث 
الجملي   التتابع  ذلك  على  التي   تبقى  التوا�شلية  الوظيفة  خالل  من  اإال 

 .)29  داخل موقف التوا�شل  )برينكر   5002: 
اعتمادًا   - كما   ُيالحظ  الن�ص  علماء  في   نظرة  التغيير  هذا  ويرجع 
على نظرية االت�شال بكل مكوناتها - قاعدة اإن�شاء نظرية ن�شية لغوية . 
ال   يعملون  لغوًيا  حين   يتوا�شلون  الب�شر  اأن  التوجه  هذا  اأ�شحاب   ويرى 
ذلك في   جملة مفردة منعزلة  ،   بل في   تتابعات مجاوزة للجملة مترابطة  
) متما�شكة ( ،   وال تدرك الن�شو�ص في   ذلك اأ�شا�ًشا بو�شفها اأفعال توا�شل 
منطوقة  ) اأبنية  االأفراد   متجاوزة  تفاعالت  نتائج  بو�شفها  فردية،   بل 
بين الذوات (  وعلى هذا   ينبغي   اأن ننظر اإلى الن�ص بوجه    عام على اأنه 
الكم الكلي   لالإ�شارات التوا�شلية في   تفاعل توا�شلي   اأو متحقق في   عملية 
توا�شلية بين من�شئه ومتلقيه   ،   الإنجاز وظيفة اجتماعية توا�شلية محددة . 
التي   اقترحها  االأ�شا�شية  ال�شبعة  الن�شية  للمعايير  الذيوع  ُكِتب  وقد 
الن�شية،   وهي   كما هو  لتحقيق ما   ُيطلق عليه  كل من در�شلر وبوجراند 
لغوية،   والتما�شك  عالمات  بين  النحوي   وُيعَني   بربط  الربط  معروف 
وهي   الن�ص،   والق�شدية  عالم  ت�شورات  بين  الداللي   وُيَعني   بربط 
 تعبير عن هدف الن�ص،   والمقبولية وتتعلق بموقف المتلقي   من الن�ص،  
 واالإخبارية وتتعلق بتحديد الجدة في   الن�ص،   والموقفية وتتعلق بمنا�شبة 
الن�ص لن�شو�ص  بالتعبير عن تبعية  للموقف،   والتنا�ص ويخت�ص  الن�ص 

اأخرى اأو تداخله معها . 
ولي�ص هناك من �شك في   اأن كاًل من »در�شلر وبوجراند« تاأثرا ب�شدة 
باالأفكار التي   طرحها هور�شت اإيزنبرج في   مقالته المهمة  « بع�ص مفاهيم 
48  وما   :  1976 )اإيزنبرج  اقترح  للن�ص »  ،   حيث  لغوية  لنظرية  اأ�شا�شية 
بعدها (  قائمة كاملة ن�شبًيا لمفاهيم التوجيه بالن�شبة اإلى نظرية ن�شية 
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لغوية موؤ�ش�شة على تحليل التوا�شل،   وهي : 1(  ال�شرعية االجتماعية،   و 2( 
 الوظيفة التوا�شلية،   و 3(  الداللية  ،   و 4(  الموقفية،   و5(  المق�شدية،   و6( 
 جودة ال�شبك،   و7(  كمال الحبك،   و8(  النحوية.   وتحدد مفاهيم التوجيه 
المذكور خوا�ص عامة للن�شو�ص التي   هي   لي�شت وحدات   يمكن تجاوزها  

 ،   ومن ثم فهي   الوحدات االأ�شمل للغة االإن�شانية . 
اأن  اأح��اول  كافية  اأدل��ة  تدعمه  ال  ادع��اء  الكالم مجرد  ال   يظل  وحتى 
لها اإيزنبرج  اأعر�ص باإيجاز �شديد جوانب هذه النظرية الن�شية التي   ف�شَّ
قد   يو�شف في   الن�ص  اأن  اإلى  ابتداء  ال�شابق ذكره .  ويذهب  في   المقال 
ووظيفة  اجتماعية  م�شروعية  اإليه  ُتعزى  ما  باأنه  بالفعل  االرتباط   اإطار 
ا .  ولذلك   يتحدد الن�ص: 1(  بو�شفه تجلًيا لفعل اجتماعي،   توا�شلية اأي�شً
 و 2(  بو�شفه وحدة   ُينظم فيها توا�شل لغوي  .  وي�شاف اإلى ذلك جوانب 
�شكالً   النعكا�ص  بو�شفه  3(  الن�ص  الم�شمون ،   وهي :  في   اإط��ار  ثالثة 
الوقائع والعالقات بينها  )=  داللية الن�ص ( ،   و4(  الن�ص بو�شفه �شورة 
بالموقف ( ،   و 5(  )=  االرتباط  توا�شلي   لموقف  مميزة  ل�شمات  ناقلة 
 الن�ص بو�شفه �شكالً   لتحقيق مقا�شد االإبالغ   والتاأثير  )=  المق�شدية ( ،  
بناء  اأ�شا�ص  التي   تعد  المبادئ  �شمن  ثالثة  جوانب  ذلك  اإلى   وي�شاف 
الن�شو�ص وفهمها   ،   وهي  : 6(  الن�ص بو�شفه تتابًعا اأفقًيا متما�شًكا من 
)=  جودة  محددة   مبادئ  متوالٍ   ح�شب  ب�شكل  مترابطة  لغوية  وح��دات 
ال�شبك ( ،   و 7(  الن�ص بو�شفه تتابًعا من وحدات لغوية مختارة ومنظمة 
تبًعا لخطة تاأليف وفق مبادئ محددة  )=  جودة التاأليف (،   و8(  الن�ص 
بو�شفه تتابًعا من وحدات ُبِنَيت وفق قواعد نحوية  )=  النحوية (.  ويجب 
اأن   ينظر اإلى هذه ال�شمات الثماني المذكورة للن�شو�ص في   اإطار جانب 
كلية  ) �شمولية (  الن�شو�ص،   اأي   يجب اأن   ينظر اإليها في   اإطار جانب تظهر 
فيه الن�شو�ص بو�شفها �شيًئا ما ُتعَزى اإليه كل ال�شمات الثماني المذكورة 

في   الوقت نف�شه  ) اإيزنبرج   11 :  وما بعدها (.  
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ويفتر�ص في   اإطار هذه النظرة اأن النحو اآلية منا�شبة لو�شف الوظائف 
تركيبية -  عنا�شر  اأ�شمل   ي�شتوعب  مفهوم  له  هنا  التوا�شلية   ،   والنحو 
 داللية   ،   تمكن من تف�شير جودة ال�شبك وجودة التاأليف و�شلتهما الوثيقة 
اأن   ي�شف  اأنه   يجب  النحو  -  في   راأي   اإيزنبرج  -  يفتر�ص  بالنحوية .  اإن 
خ�شائ�ص  االأبنية  ه��ذه  تت�شمن  التي   يو�شحها ،   بحيث  الجملة  اأبنية 
الن�ص المتعلقة بالبنية ال�شغرى  -  اأي   المتعلقة بجودة ال�شبك المتوالي  
تاأليف  بجودة  الكبرى -  اأي   المتعلقة  بالبنية   للن�شو�ص،   والمتعلقة 
اأن نطلق على مجموع خوا�ص  ا،   ونريد  اأي�شً نف�شه  الن�شو�ص في   الوقت 
ا لجملة  الن�ص المتعلقة بالبنية ال�شغرى والمتعلقة بالبنية الكبرى اأي�شً

ما  « وظيفة توا�شلية« )اإيزنبرج: 71(.
وهكذا   يرى اأن االآلية القاعدية للنحو   يجب اأن تميز وظائف توا�شلية 
واأن تحدد االإلحاق بين التتابعات ال�شوتية والمعاني   ب�شكل متعلق ب�شورة 
اأ�شا�شية بتلك الوظائف .  ويبدو اأن مفهوم الوظيفة التوا�شلية لديه مت�شعب  
 يطلق على �شروط مختلفة .  ويالحظ ذلك في   عبارة جامعة،   وهي  « ت�شمل 
الوثيقة  التو�شلية  الخوا�ص  كل  مجموع  ما  لجملة  التوا�شلية  الوظيفة 
اأن ُتختزل في   البنية الداللية  ال�شلة ببناء الن�ص للجملة التي   ال   يمكن 
المعجمية،   النحوية   ،   والمورفولوجية  -  الفونولوجية »  وفي   تعريف الن�ص 
الذي   تاأثر فيه باتجاه البحث اللغوي   ال�شوڤيتي   الذي   تعد فيه كل اأفعال 

التوا�شل اللغوية اأجزاء من اأفعال ن�شاط اإن�شاني   اأكثر تعقيًدا . 
ويتبين ذلك في   حده للن�ص باأنه ال�شكل االأ�شا�شي   للتنظيم الذي   تتجلى 
فيه لغة اإن�شانية،   فحين   يتوا�شل النا�ص لغوًيا بوجه عام فاإنهم   يتوا�شلون  
الوثيقة  ال�شلة  هذه  ن�شو�ص،   وتتجلى  ) يتكلمون /  يكتبون (  في   �شورة 
بين الن�ص والتوا�شل في   اأنه لما كان التوا�شل االإن�شاني   فعالً   اجتماعًيا 
دائًما فاإن الن�ص في   الوقت نف�شه هو تلك الوحدة التي   ُينجز بوا�شطتها 
الن�شاط اللغوي   بو�شفه ن�شاًطا اجتماعًيا  -  توا�شلًيا .  وينتهي   من المبادئ 
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اإلى نتيجة وهي :  الن�ص اإذن وحدة توا�شلية،   اأي   وحدة   ينظم فيها توا�شل 
توا�شلية  �شروط  في   اإطار  تحدث  ما  ن�ص  تحقيق  فعند  لغوي .  وهكذا 
مميزة اأوجه اإلحاق بين تتابعات �شوتية ومعان  )...(  ومع ذلك ال   يتحقق 
توا�شلًيا،   بل  نحو مختلف  باأي حال على  والمعنى  ال�شوت  بين  االإلحاق 
خاللها  من  مميزة،   ُتربط  توا�شلية  �شروط  في   ن�ص  جملة  لكل  توجد 
فيه اأبنية ال�شوت باأبنية المعنى بع�شها ببع�ص .  تطلق على مجموع هذه 

ال�شروط التوا�شلية  « الوظيفة التوا�شلية » )اإيزنبرج: 19(. 
ويقدم معالجة مف�شلة في   اإطار مفهومين، محاوالً   الوقوف على الفروق 
المفهوم  الق�شوي   ،   والثاني   هو  المفهوم  االأول هو  بين الجملة والن�ص؛ 
الدينامي .  ويعر�ص اأمثلة مختلفة لظواهر ال   يمكن اأن تتحقق داخل جملة،  
 بل في   ن�شو�ص متجاوزة حد الجملة،   وال   يدح�ص بذلك اإمكان المطابقة 
بين الجملة والن�ص فح�شب،   بل   يثبت اأن للن�شو�ص  -  بغ�ص النظر عن 
اأوجه ا�شتراك بين الجملة والن�ص  -  خ�شائ�ص ال ت�شدق على الجمل . 

 ويرى كذلك اأنها تع�شد اأن الن�ص   يجب اأن   يعد وحدة م�شتقلة بذاتها . 
حد  مجاوزة  في   ن�ص  اإال  تنجز  التي   ال  اللغوية  االأف��ع��ال  تو�شف  وال 
توا�شلية،   وتف�شي   بمبادئ  الن�ص،   اأو  بنحو  خا�شة  بقوانين  اإال  الجملة 
الدينامي   المفهوم  في   اإطار  له  حد  و�شع  اإلى  للن�ص  الخ�شو�شية   هذه 
 باأنه وحدة مق�شمة زمنًيا :  تتابع زمني   الأفعال لغوية توا�شلية،   ُتبنى عند 
ه في   مو�شع اآخر باأنه وحدة   ينتظم  اإنجاز جمل  )اإيزنبرج: 186(.  ويحدُّ
فيها التوا�شل اللغوي .  وعند تحقيق ن�ص ما ُتوؤدي   عوامل كثيرة دوًرا لم  
 ُيبحث تفاعلها اإلى االآن اإال ب�شورة �شئيلة،   وت�شكل في   مجموعها ما   يطلق 
عليه  « كلية »  الن�ص  )اإيزنبرج: 204(،   ويعود بعد ذلك اإلى ربطه بالوظيفة 
ب�شكل عام  لي�ص  اآنًفا،   حيث   يقول :  الن�ص  اإليها  التي   اأ�شرنا  االجتماعية 
بناءً   على ذلك  اإنه   يعد  اللغوي   فح�شب  ،   بل  التوا�شل  وحدة   ينتظم فيها 
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اجتماعية  �شروط  �شرعيته  اجتماعي   ذي   التزام،   ُتثبت  لفعل  تحقيًقا 
مميزة  )اإيزنبرج: 205(.

اأن   يحدد  والتوا�شل  فر�شيتي   الن�ص  بين  التمييز  خالل  من  ويحاول 
المالمح المميزة لكل منهما،   واإن كان من الممكن اأن   ُيالَحظ ميله اإلى 
تغليب نظرية التوا�شل على نظرية الن�ص،   حيث تتجلي   مكونات االت�شال 
وعالقاتها ودور العوامل المتعلقة به .  ففي   فر�شية الن�ص  -  كما   يرى  - 
توجد  الجملة،   الأنه  حد  المجاوزة  الن�ص  خوا�ص  النحو  اأن   يعك�ص   يجب 
وغيرها (،   وال�شمائر  ) االأدوات  الجملة   بداخل  خا�شة  نحوية  ظواهر 
في   اأخ��رى  بجمل  الداللي   للجمل  نوعُ   الربط  في   الجملة  وروده��ا  د   ُيحدِّ
الن�ص،   بالنحو هو  ال�شلة  الوثيقة  الوقائع  اللغوي .  ويكون مجال   ال�شياق 
على  القائم  الجملي   المتتابع  الربط  في   اإطار  الن�ص  اإل��ى   حيث   ُينظر 
بالتوا�شل خا�شة دوًرا حا�شًما  المتعلقة  توؤدي   العوامل  اأ�شا�ص داللي .  وال 
ا  -  يجب اأن   في   تحفيز الفر�شية .  وفي   فر�شية التوا�شل  -  كما   يرى اأي�شً
 يت�شمن النحو مكونات توا�شلية اأو   يعك�ص عوامل متعلقة بالتوا�شل خا�شة،  
 الأنه توجد ظواهر نحوية خا�شة بداخل الجملة  ) اأدوات و�شمائر وغيرها ( 
في   الموقف  للجملة  المتكلم  نوعُ   ا�شتخدام  في   الجملة  وروده��ا  د   ُيحدِّ
التوا�شلي   المعين .  وال توؤدي   العوامل المتعلقة بالربط الجملي   المتتابع في  

 الن�ص خا�شةً   دوًرا حا�شًما في   تحفيز الفر�شية  )اإيزنبرج: 171(.
بع�ص  وج��ود  رغم  كبير  حد  اإل��ى  م�شابًها  موقًفا  فيهڤجر  ديتر  ويمثل 
االختالفات وبخا�شة في   اأعماله االأولى،   ومنها مقالته  »في   البنية الداللية 
للن�ص«  التي   نعتمد عليها في   تحديد موقفه من الن�ص .  ونجده   ي�شع االتجاه 
الثاني   في   البحث اللغوي   الن�شي   في   ال�شدارة،   حيث   يوؤيد مقولة هارتمان 
ن�شو�ص،   في   �شكل  اإال  اأ�شا�ًشا  ترد  ال  اللغة  » اإن  �شبق   فيما  اإليها  الم�شار 
اأكثر  في   عبارة  االأ�شلية«.   وي�شيف  اللغوية  » العالمة  تمثل   الن�شو�ص   واأن 
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و�شوًحا :  اإن اللغة ترد اأ�شا�ًشا في   �شكل ن�شو�ص مت�شمنة في   مواقف ات�شال 
محددة،   وتوؤدي   وظائف توا�شلية معينة ... )فيهڤجر: 362(.

ويذهب اإلى �شرورة الخروج من المجال ال�شيق للبحث اللغوي   القائم 
بحثية  طرائق  دي   �شو�شير،   وتقديم  اللغوي   الذي   اأر�شاه  النظام  على 
�شياقات  من  لغوي   م�شتخل�ص  بحث  مو�شوع  اإل��ى  المجال  هذا  تتجاوز 
الن�ص بو�شفها نظرية  اإال بتطوير نظرية  كلية معقدة،   وال   يتحقق ذلك 
توا�شل لغوي   ،   وير�شد محاوالت مختلفة لعلماء الن�ص للتعامل مع الن�ص 
من منظورات متباينة .  فقد ركزت اتجاهات البحث اللغوية الن�شية في  
 ال�شنوات االأخيرة على الك�شف عن ال�شروط النحوية -  التركيبية لتما�شك 
في   الن�ص  داللية  عالقات  و�شف  ) ...(  وعلى  خا�ص  بوجه  الن�شو�ص 
لعنا�شر معجمية متكافئة داللًيا  )...(  تتابعات  اأو  اأ�شا�ص �شال�شل  على 
ا .  وتمثل   وعلى �شروط منطقية  -  داللية بوجه عام لتما�شك الن�ص اأي�شً
تناوالً   اآخر لو�شف ن�شو�ص لغوية تلك االأعمال التي   تربط ع�شوًيا الن�ص 
بالمق�شد التوا�شلي   للمتكلم  ،   وكذلك بال�شروط الموقفية للن�شاط اللغوي  

-  التوا�شلي  )فيهڤجر: 264(. 
اللغوي   ال�شوفيتي   الذي   للبحث  الم�شارَ   المتميز  ا  اأي�شً هو  ويتبنى 
االإن�شان .  اأن�شطة  اأهم  من  تفاعلًيا  توا�شلًيا  ن�شاًطا  بو�شفها   عني   باللغة 
 ويوافق راأي   ليونتئيف في   اأنه ال   يمكن اأن ُتك�شف اآليات عمل اللغة اإال حين 
ُتدر�ص اللغة في   عملية الن�شاط اللغوي   التوا�شلي ،   وُتفهم بو�شفها جزًءا 
مدمًجا من النظام العام الأن�شطة االإن�شان .  ومن ثم فاإن كل ن�شاط لغوي  
-  توا�شلي   هو وحدة لجوانب ثالثة،   تبداأ بالحافز اأو التحفيز في   الغالب ،  
قبل .  وبين  من  المو�شوع  الهدف   وخطة ،   وت�نتهي   بالنتيجة،   بتحقيق 
محددة،   ُي�شتخدم  وعمليات  دينامي   الأفعال  نظام  والهدف   يقع  الحافز 

لتحقيق الهدف  )فيهڤجر: 266(.
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التي   الحدود  تلك  ُت�شتوعب  اأن  التوجه  هذا  في   اإطار  وهكذا   يمكن 
 قدمها للن�ص في   هذه المقالة اأو في   مقالة  » �شمات داللية وبنية الن�ص« ،  
هو  اأو  الطبقات  ،   ومتعددة  للغاية   معقدة  الن�ص ظاهرة  اأن   حيث   يوؤكد 
عالمة لغوية معقدة،   تهدف اإلى تحقيق المق�شد التوا�شلي   للمتكلم .  اأو 
خالق،   متعلق  منتج  ن�شاط  اللغوي   لالإن�شان،   وهو  الن�شاط  مح�شلة  هو 
باأهداف اجتماعية،   اأو موجه اإلى اأهداف وروؤى اجتماعية .  ويرى في   حد 
اأكثر تف�شيالً   اأن الن�ص  ) نتاج (  ن�شاط موجه لهدف،   تنتظم فيه االأفعال 
المفردة،   وال   يمثل مجردَ   تراكم الأفعال كالمية،   ويوؤدي   وظيفة توا�شلية 
التي   يق�شدها متكلم،   ويدركها  التوا�شلية  الوظيفة  مدركة،   ومن خالل 
�شريك  ) اأو �شركاء (  التوا�شل في   موقف توا�شلي   محدد،   ي�شير  « كم »  من 

.)267 ا متما�شًكا . )فيهڤجر: 266،  منطوقات لغوية ن�شً
الفارقة  ال�شمات  بع�ص  اأن   يحددوا  الن�ص  علماء  حاول  فقد  وهكذا 
االأ�شا�شية للن�ص من خالل مفاهيم الوحدة الكلية والمق�شد التوا�شلي  
االت�شالي ،   واال�شتقالل  ) االجتماعية (  والموقف  التوا�شلية    والوظيفة 
وغير  الترابط ،   والدينامية  اأو  الن�شبي،   والنحوية،   واالأفقية،   والتما�شك 
اللغة،   والتطلع  اإلى  النظر  واختالف  التحول  مما   يبرز خ�شو�شية  ذلك 
التي   تتعلق  الم�شكالت  معالجة  في   اإطارها  مو�شعة ،   يمكن  نظرية  اإلى 
بالظواهر الن�شية،   اأو كما قال �شميث نظرية مف�شرة لالت�شال اللغوي،  
اإنتاج ن�شو�ص وتلقيها  » ن�شو�ص موظفة توظيًفا ات�شالًيا «.   ُتْعَنى   ببحث 

 تقوم على دمج بين اأ�ش�ص نحوية وداللية وبراجماتية . 

2
ونحاول هنا اأن نف�شر ال�شوؤال ما المق�شود باالأ�ش�ص النحوية والداللية 
اأنه  اإلى  اأ�شرنا  لقد  ؟  الن�شو�ص  التي   يرتكز عليها تحليل  والبراجماتية 
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في   اإطار علم لغة الن�ص ال تكون درا�شُة الن�شية درا�شة لالأنظمة اللغوية 
فح�شب   ،   بل درا�شة ا�شتخدامها وتحليل كيفيات هذا اال�شتخدام،   اأي   اأن 
تحليل الن�شو�ص   يتجاوز النظام اإلى كيفيات اال�شتخدام،   ويقوم تف�شير 
الن�شو�ص على عنا�شر داخلية  ) داخل الن�ص (  وعنا�شر خارجية  ) خارج 
اأنه عند معالجة الن�شو�ص   ينبغي   تحليل االأ�ش�ص  الن�ص ( .  ويعني   ذلك 
الن�ص،   وربطها  الداخلية،   اأي   داخل  وتاأثيراتها  للمعلومات  الحاملة 
وال�شياقات  االأح��وال  الن�ص،   وبخا�شة  خارج  تقع  ومعلومات  بم�شامين 

والمواقف والمقامات . 
ولقد تجاوز تحليل الن�شو�ص الترابط بين االأبنية ال�شطحية للن�شو�ص 
اإلى التما�شك بين مفاهيمها وعالقاتها وعوالمها العميقة،   فلم   يعد من 
المقبول االهتمام بالروابط الداخلية التي   تربط بين اأجزاء الن�شو�ص اأو 
وحداته المتتابعة اأفقًيا،   فح�شب،   بل �شار من المحتم االنتقال من ذلك 
بين  الخارجية   ،   التي   تربط  بالروابط  ا  اأي�شً اأ�شمل   ُيْعَنى   فيه  اإطار  اإلى 

عوالم الن�شو�ص وعوالم خارجية محتملة . 
واإذا كان الربط   يتحقق بو�شائل نحوية،   والتما�شك بو�شائل داللية فاإن 
بدالالت  تتعلق  والداللة  للنحو  مكملة  اأخرى  البراجماتية  ُتْعَنى   بجوانب 
ا�شتعمال العالمات في   مواقف ات�شالية مختلفة .  وهكذا   يت�شح ت�شافر 
تحديدَ   التي   ت�شتهدف  الن�ص  تحليل  في   عملية  الثالثة  الجوانب  هذه 
والداللية  النحوية  الم�شتويات  على  التي   تت�شابك  المختلفة   الو�شائل 
هذه  بين  ينتقل  �َل�ُه  ُمَحلِّ الن�ص   اأو  مف�شر  اأن  والبراجماتية.   وُيالَحظ 
الم�شتويات الثالثة م�شتنًدا اإلى ت�شورات ومفاهيم وقواعد ذات طبيعة 
لتقديم  التي   تتاآزر  الم�شتويات  هذه  بين  هنا  الف�شل  خا�شة،   وال   يمكن 
تف�شير متكامل،   اإذ اإن النحو   يقوم بتحليل العالقات بين العالمات على 
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بالمدلوالت  العالمات  الداللة �شلة  االأفقي   والراأ�شي،   وتحلل  الم�شتويين 
والواقع،   وُتعَنى   البراجماتية بكيفيات اإي�شال دالالت العالمات  وطرائقها. 
ما الهدف من تحليل الن�شو�ص؟ هل   يراد منها الو�شول اإلى معناها اأو 
ما ق�شده موؤلفوها حين اأُنتجت؟ هل   يراد الك�شف عن مكوناتها اأو اأبنيتها 
الن�شو�ص  قراءة  تتحول  اأن  والخارجية؟هل   يراد  الداخلية  اأو عالقاتها 
اأو تفاعل م�شتمر بينها وبين قراء   اإلى عملية حوار  وتحليلها وتف�شيرها 
 غير محددين بزمن بعينه اأو مكان بعينه؟ لي�ص من ال�شهل اإذن الوقوف 
في   اختالف  ال   غرابة  ثم  الن�شو�ص .  ومن  تحليل  بعينه من  على هدف 
اإن ذلك   يرتبط باختالف  الباحثين حول الهدف من تحليل الن�ص،   اإذ 
النظريات اأو النماذج اأو الروؤي   التي   طرحت لتعالج اأ�شكاالً   متنوعة من 
وت�شورات  واأفكار  فل�شفات  االأم��ر  في   حقيقة  �شت  اأُ�شِّ الن�شو�ص .  لقد 
الباحثين  تواجه  ت�شاوؤالت  عن  االإجابات  لتقديم  المعين  كانت  مختلفة 
في   تعاملهم مع اأ�شكال لغوية ال ح�شر لها .  وحين   يدركون اأن نظرياتهم 
اأو نماذجهم التحليلية ال تفي   بما   يطمحون اإليه،   فاإنهم   يحاولون البحث 
عن مناهج تحليل اأكثر �شموالً   ومنا�شبة للن�شو�ص .  وكما اأ�شرت من قبل 
تكون  للتعديل،   بل   ينبغي   اأن  قابلة  ثابتة   غير  الغر�ص و�شع مبادئ  لي�ص 
الن�شو�ص .  ولذلك   يطمح  من  محدود  عدد   غير  على  للتطبيق  �شالحة 
التي   القيود  اأو  القواعد  من  محدود  عدد   غير  طرح  اإلى  الن�ص  علماء 
 يمكن تطبيقها على عدد   غير محدود من الن�شو�ص .  ومن ثم   يمكن في  
 نهاية المطاف اأن   يوفقوا اإلى مجموعة من القوانين التي   ت�شهم في   فهم 

  .)192 الن�ص وتف�شيره اأيا كان نوعه،   وفي   اأي لغة كان  )بحيري   1993 : 
اإطاران جديدان  اأنهما  اأن نتوقف عند محاولتين ال   َنَرى  ونريد    هنا 
فح�شب،   بل هما منطلقان مغايران تماًما،   واإن اأفادا من مقوالت �شابقة . 
 وتطرح في   المحاولة االأولى التي   تنطلق من اأن علم لغة الن�ص هو العلم 
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الذي   يهدف اإلى و�شف �شروط االت�شال االإن�شاني  ) الخارجية والداخلية ( 
التي   ال�شروط  االآتية :  ما  االأ�شئلة  ا،   ُتطرح  اأي�شً تنظيمها  وو�شف   وقيوده 
ف   ،   اأي   اأن ُتنتج وُتتلَّقى؟   يجب اأن تتوفر حتى   يمكن لن�شو�ص ما اأن ُتوظَّ
وعلى اأية م�شتويات.  وفي   اأي مجاالت تكون ن�شو�ص ما موؤثرة من الناحية 
االت�شالية؟ وما العوامل التي   تعد اأ�شا�شية لن�ص ما؟ وكيف   يكت�شب الن�ص 
وظيفته االت�شالية؟ وكيف تنتظم ن�شو�ص ما في   اأ�شكال ن�شية؟ ...  اإلخ . 
 ويقع هنا دمج وا�شح بين نظرية االأفعال الكالمية ونظرية االت�شال في  
اللغوية،   االأفعال  تتكون  كيف  وي�شف  ينظر  جديد  اإط��ار  بلورة   محاولة 
 وكيف تختلف بع�شها عن بع�ص،   وما المقا�شد التي   ترتكز عليها،   اأو ما 
ح الفعل اللغوي   انطالًقا من �شروط  ه اإليه .  وهكذا   ُيو�شَّ الهدف الذي   ُتوجَّ
اأنها نظام عالمات،   بل   اللغة وحدها على  ُتدَرك  اأ�شا�ًشا .  وال  اجتماعية 
ا على اأنه نتاج اجتماعي،   حيث   يدرج في   ال�شياق   ُيفَهم الفعل اللغوي   اأي�شً

 .)42 الكلي   للفعل االجتماعي  )كلماير   2009 : 
االأفعال  اأن  اإلى  الن�ص،   حيث   ُي�شار  في   تحديد  الدمج  ذلك  ويت�شح 
الكالمية واقعة في   �شياقات اأفعال .  وُيطَلق على اللغة الواردة في   االأفعال 
ال   المرء  اأن  بدايةً   في   ن�شو�ص .  كما  تواجهنا  ا .  فاللغة  ن�شً الكالمية 
م�رة  في   ن�ش�و�ص .  وهنا   يبرز  اإال  ع�ام  بوج�ه   يتحدث،   حي�ن   يتح�دث 
اأخ�رى الت�اأثر بمق�ولة هارت�مان،   ولكن   يخ�ت�لف ه�ذا االت�ج�اه ع�ن   غي�ره 
ب�اأن التحل��يل ال   يقت�شر على منطوقات ات�شالية مكتوبة فح�شب،   بل بكل 

المنطوقات . 
ويحاول كلماير اأن   يزيل بع�ص الغمو�ص الذي   يكتنف تحليل المنطوقات 
اللغوية في   اإطار اأفعال الكالم،   اإذ   يقول :  اإن المرء ال   ينجز بمنطوقه هو 
اأن   متعاقبة،   االأولى  والتاأثيرية  واالإنجازية  القولية  الثالثة  االأفعال  ذاته 
 يقال :  منطوقه فعل قولي   اإذا ما قال بذلك �شيًئا،   وهو فعل اإنجازي   اإذا 
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ما حذر به،   وهو فعل تاأثيري   اإذا ما ا�شتوقف به  ) اأقنع به ...(  فالت�شميات 
قولي   ،   واإنجازي،   وتاأثيري،   ال تقع على اأفعال ثالثة   ،   بل على جوانب ثالثة 

 .)45 لفعل منطوق واحد هو نف�شه )كلماير   2009 : 
الفعل  د هذا  ُحدِّ الكالمي   اأ�شا�ًشا نظرًيا .  وقد  الفعل  لقد ُجعل مفهوم 
باأنه فعل لغوي،   وفعل اجتماعي،   وفعل توا�شلي،   اإذ   يحاول الباّث من خالل 
ن�شو�ص اأو منطوقات معينة في   عملية التوا�شل على نحو معين اأن   يوؤثر 
في   المتلقى .  هذه الرغبة في   التاأثير تمثل ن�شاًطا موجًها اإلى هدف .  ولكن  
 يجب اأن   يو�شع في   االعتبار اأن هذه االأفعال اللغوية لي�شت ق�شدية فح�شب،  
ا .  ويعني   هذا -  كما   يقول برينكر -  اأن االأفعال اللغوية ُتنَجز   بل عرفية اأي�شً
داخل الجماعة اللغوية وفق قواعد قد تعلمها كل �شريك لغوي   في   عملية 
تكيفه االجتماعي   تعلًما تاًما بدرجة اأكثر اأو اأقل .  يمتلك �شركاء االت�شال 
تجري   اأن  اأي   قواعد   يمكن  ووفق  اأي   �شروط  م�شتركة،   عن  معرفة  اإذن 
للمتلقي   اأن   يهتدي   بناءً   التوا�شل .  ويمكن  لغوية معينة في   مواقف   اأفعال 
اإلى  ما  ن�ص  اأو  منطوق  مع  عرفًيا  ال�شارية  وال�شروط  القواعد  تلك   على 

 .)110 طريقة الفهم التي   يطمح اإليها الباث  )برينكر   2005 : 
في   الفعل  اقتران  تناول  حين  المعنى  ه��ذا  عن  »كلماير«  ولم   يبعد 
 عملية االت�شال بهدف محدد  ،   يق�شده المتكلم   ،   ويفهمه ال�شامع،   حتى  
 يمكن اأن   يكون للن�شو�ص اأو المنطوقات تاأثير   يختلف باختالف الق�شد،  
االت�شال  �شركاء  اأن  من  للفعل  مفهومنا  مع  في   تطابق  :  ننطلق   يقول  
اأهداف محددة .  وافترا�شنا  اإلى  في   االت�شال   يرمون  فاعلين  بو�شفهم 
هو اأن االت�شال �شكل للفعل متعلق ب�شركاء فيه   يعني   اأن االأهداف تحقق 
فعالً   معاقًبا  الم�شتمع  اأن   ي�شتدعي   لدى  متكلم   يريد  بال�شركاء .  فكل 
في   الم�شتمع،   وهذا  تاأثير  اإلى  لفظي ( ،   يهدف  اأو   غير  ) لفظًيا  محدًدا  
فعل  اإل��ى  اأن   ُيق�شد  في   نوعه،   فيمكن  متبايًنا  اأن   يكون  التاأثير   يمكن 
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معاقب مبا�شرًة ) ..(   ويمكن اأن   يتعلق االأمر بتاأثير طويل المدى  )كلماير 
 .)59  : 2009  

التلفظ  لحظة  االت�شال  �شريك  المتلقي   اأو  اأن   ُيوجد  ال   يلزم  اأنه  بيد 
اأو الن�ص   ،   فيكون االت�شال مبا�شًرا في   كل �شوره،   واإنما قد   بالمنطوق 
�شركاء  اأو  ب�شريك  تتعلق  اأهداف ال  اأو  اإلى هدف  للو�شول  الكالم   يوجه 
النوعين  بين هذين  اأن   يفرق  االت�شال،   ولذا   يجب  محددين في   عملية 
في   بو�شوح  ذلك  عن  االت�شال .  ويعبر  �شركاء  اأو  �شريك  مقا�شد  لفهم 
اأن  ال   ُي�شتبعد  فيه  بال�شركاء  متعلق  فعل  االت�شال  باأن  القول   قوله:ومع 
اإلى  اأن ت�شتخدم للو�شول  اأفعاالً   ات�شالية،   مثل تق�شي   معلومات،   يمكن 
بين  هنا  اأن   يفرق  في   االت�شال،   ويجب  ب�شريك  لها  عالقة  ال  اأه��داف 
ق�شيرة  ثانية  للفعل  المدى،   واأه��داف  اأ�شا�شية،   بعيدة  للفعل  اأه��داف 
المدى،   الفي�شل بالن�شبة ل�شياقنا هو اأنه في   اأثناء االت�شال نف�شه   يقوم 

 .)60 الم�شاركون بفعل متعلق بال�شركاء  )كلماير   2009 : 
وهكذا فاإن فهم عملية االت�شال   ي�شتلزم معرفةً   بمكوناتها التي   يختلف 
علماء الن�ص في   تحديدها،   ولكن كلماير   يقترح قائمة لنموذج االت�شال 

الذي   يراه منا�شًبا،   ت�شتمل على المكونات االأ�شا�شية االآتية : 
 -  �شريكا االت�شال  ) المتكلم وال�شامع (. 
 -  اأهداف �شريكي  ) �شركاء (  االت�شال .

-  االإ�شارات االت�شالية . 
 -  نموذج الواقع . 
-  �شفرة الفعل . 

-  �شفرة االت�شال . 
 -  الموقف . 
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النحو  الن�ص،   وطبيعة  مفهوم  اأن   يختلف  النموذج  هذا  على  ويترتب 
ا .  اأما  خا�شً لغوًيا  نهًجا  في   مجمله  عنا�شره،   وهو   يمثل  الذي   يعالج 
الكلي   الكم  هو  الن�ص  في   اأن  فيتحدد  هنا  للن�ص  المقترح  المفهوم 
وحدة  الن�ص  ات�شالي،   اأي   اأن  في   تفاعل  الواردة  االت�شالية   لالإ�شارات 
�شاملة لورود اإ�شارات ات�شالية .  وي�شع هذا المفهوم للن�ص اإلى حد بعيد 
اأن تدخل فيه كل المنطوقات �شواء اأكانت لغوية اأو   غير لغوية  )كلماير   

 .)73  : 2009

الترابط  التوا�شلي،   ويعادل  واال�شتعمال  الن�ص  مكونات  بين  ويربط 
التركيبي   بالتما�شك الن�شي،   فال تكون المنطوقات اأو الن�شو�ص ممكنة 
الفهم اإال حين ُتدَرك على اأنها متما�شكة .  اأما النحو الم�شتهدف هنا فهو 
توا�شلي،   نحو  اإلى  اللغوي   الن�شي   يهدف  توا�شلي ،   يقول :  فالنهج  نحو 
الوظيفة  اإن�شاني  ،   واإتمام  ات�شال  عوامل  ت�شافر  فيه   اأي   نحو   يو�شف 
للكفاءة  باأنه نموذج  النحو  اأن   ُيفهم ذلك  للن�شو�ص .  ويمكن  االت�شالية 
االت�شالية للمتكلم /  ال�شامع في   لغة ما  ،   اأي   قدرته على اأن   يتوا�شل بنجاح  

 .)99 )كلماير   2009 : 
نهًجا  �شلك  ذلك،   واإن  عن  اإيزنبرج  ل��دى  النحو  وظيفة  تختلف  وال 
مغايًرا في   اال�شتدالل من مقدمات ترتكز على فهم خا�ص   يتجاوز حدود 
بت�شمين  التقليدية  في   �شورتها  مفاهيمها  الكالمي   اأو  الفعل  نظرية 
اأكثر  المح�شلة  جعل  االت�شال،   مما  نظرية  تتيحها  متميزة  معطيات 
تعقيًدا و�شعوبة .  ونحاول هنا اأن نحدد وظيفة النحو في   النموذج الذي  
 اقترحه اإيزنبرج،   يقول :  وعلى النقي�ص من  »نظرية الفعل الكالمي «  التي  
اأ�شمل،   متجاوزة  لالأفعال  وعالقات  توا�شلية  معطيات  تعر�ص  اأن   يجب 
الربط في   االأبنية ال�شطحية للجمل،   ي�شرح النحو ذلك الجانب الجزئي  
اأفعال الكالم،   الذي   يتعلق ببنية التعبيرات اللغوية الم�شتخدمة في    من 
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« اأفعال كالمية »  الأغرا�ص توا�شلية :  بناء االأبنية ال�شطحية للجمل وبنيتها 
البنية  بالن�ص ال�شتخدام  المتعلقة  والقواعد  ال�شروط  الداللية،   وكذلك 
والتوا�شل  بالن�ص  المتعلقة  الخوا�ص  بت�شمين   - ال�شطحية .  ويمكننا 
النحو  ن�شف  اأن   - لغوية  لتعبيرات  التوا�شلية  في   الوظائف  المو�شوفة 

كما   ياأتي : 
ُتعدُّ  ) ل(  ) ل   ،    ق�ص،   ط،   ح   ،   ج ( ،   اإذ  �شكالً   خما�شًيا   النحو   ي�شف 
بنية جمل  ) اأو الم�شمون الق�شوي ( ،   و)ق�ص( بنية ق�شد،   مت�شمنة في  
 ل،   و)ط( بنية �شرط،   و)ح( بنية اإحالة،   و)ج( بنية �شطحية  ) اأي   بنية 
�شطحية نحوية،   ُتنقل من خالل قواعد اإلى بنية �شوتية ( )اإيزنبرج: 65(. 
ويحدد النحو الذي   يوؤدي   هذه الوظيفة في   اأنه ال   يزيد عن كونه فقط 
اآلية،   ُتحدد اأوجه اإلحاق المعنى بال�شوت  .  هو على االأرجح اآلية الإلحاق 
�شياقًيا،   وهو في   ذلك   واأبنية ق�شد م�شروطة  اأبنية �شوتية  بين  متبادل 
 يتعلق بالن�ص من حيث اإن اأبنية الق�شد الم�شروطة �شياقًيا   ،   التي   بجب 
د   ،   تت�شمن وظائف توا�شلية،   ت�شف من جهتها مجموع الخوا�ص  اأن ُتحدَّ

المميزة ذات ال�شلة ببناء الن�ص للجمل . 
 - توا�شلية  وظائف  اإلى  بالنظر   - الوظيفة  نحو،   يوؤدي   هذه  ويحتاج 
اإلى نوعين على االأقل من القواعد : )1(  �شروط جودة ال�شبك للوظائف 
د �شروط جودة ال�شبك للوظائف  التوا�شلية،   و)2(  قواعد الربط .  وُتحدِّ
» قواعد  تحت   الممكنة .  وُيفَهم  التوا�شلية  الوظائف  من  كًما  التوا�شلية 
الربط «  قواعد تربط الوظائف التوا�شلية  -  على نحو و�شيط بدرجة اأكثر 
اأن   يكون لقواعد الربط و�شع مختلف :  اأقل  -  باأبنية ال�شطح .  ويمكن  اأو 
 فمن جهة   يمكنها اأن تربط عنا�شر محددة للوظائف التوا�شلية بعنا�شر 
بين  االإل��ح��اق  الأوج��ه  ال�شبك  ج��ودة  �شروط  ت�شف  الجمل   ،   حيث  بنية 
وظائف توا�شلية واأبنية الجمل .  وُتربط اأبنية الجمل من جهتها من خالل 
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قواعد  تكون  اأن  اأخرى   يمكن  جهة  ال�شطح،   ومن  باأبنية  قواعدَ   نحوية 
فيها  « نحوية »  ُي�شتند  توجد   اأنه  نحوية .  ويعني   هذا  قواعد  ذاتها  الربط 
ُتربط  النحو في   اأن  التوا�شلية،   وت�شهم على هذا  الوظائف  اإلى عنا�شر 

وظائف توا�شلية باأبنية ال�شطح . 
« قواعد  الربط   من  االأول��ى  المجموعة  على  اأن   يطلق  اإيزنبرج  ويريد 
ربط داللية » ،   وعلى المجموعة الثانية  « قواعد ربط نحوية ».  وبينما ت�شف 
قواعد الربط الداللية �شروَط   جودة ال�شبك الأوجه االإلحاق بين وظائف 
د قواعد الربط النحوية اأوجهَ   اإلحاق عنا�شر  توا�شلية واأبنية الجمل،   ُتحدِّ

 .)59 وظائف توا�شلية واأبنية ال�شطح النحوية  )اإيزنبرج   58، 
اأق�شام  في   تحديد  الق�شد  اأبنية  اأو  التوا�شلية  المقا�شد  وت�شهم 

المحموالت التوا�شلية التي   نذكرها هنا باخت�شار ،   وهي : 
 1 - محموالت �شيغة التوا�شل .

 2 - محموالت �شيغة االإبالغ . 
 3 -  محموالت �شيغة العر�ص .
 4 - محموالت �شيغة الربط . 
 5 - محموالت �شيغة الزمن . 
 6 - محموالت �شيغة االأداء . 

 ) يعر�شها اإيزنبرج بتف�شيل،   ال   يت�شع المقام له،   ارجع اإلى   60   و  61(.
وي�شتلزم  -  باالإ�شافة اإلى ذلك التحديد  -  اأن ُتو�شف االأ�ش�ص الثالثة،  
 وهي   اأ�شا�ص الق�شد، واأ�شا�ص ال�شرط، واأ�شا�ص التوقع لتلك االأنماط من 
اأفعال التوا�شل في   نظريات جزئية اأخرى حول  »اللغة«.  ونختم نموذجه 
واالأبنية  التوا�شلية  الوظائف  بين  العالقة  ببيان  الن�شية  نظريته  اأو 
نفتر�ص  اأن  وال�شرط،   اإذ   يقول :  نريد  واالإحالة  للق�شد  الثالث  الجزئية 
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اأنه حين   يختار المتكلم  » طريقة تعبير «  معينة لوظيفة توا�شلية فاإن هذا 
ا  االختيار ال   يتحقق لهذه الغاية،   بل لما ق�شده .  ونريد اأن نفتر�ص اأي�شً
اأن تلك المقا�شد   يمكن اأن ُتو�شف بم�شاعدة محموالت معينة،   نريد اأن 
نطلق عليها محموالت �شيغة الربط،   اإذ تت�شمن كل وظيفة ق�شايا معينة،  
 تعد محموالتها عنا�شر ق�شم محموالت �شيغة الربط،   وُتحدد في   الوقت 
المعينة «.  التوا�شلية  الوظيفة  معها  التي   تتحقق  التعبير  » طريقة  نف�شه  
 وتكمن م�شكلة اإي�شاح بناء وظائف توا�شلية في   بيان وفق اأي قواعد ت�شم 
االإحالة« ،   و»بنية  المق�شد « ،   و»بنية  » بنية  المختلفة   الجزئية  المكونات 
ق�شم جزئي   اأنه   يوجد  بع�ص .  ونفتر�ص حول ذلك  اإلى  ال�شرط«  بع�شها 
 معين من �شروط جودة ال�شبك لوظائف ات�شالية   يعبر عن هذه القواعد . 
 ونريد اأن نطلق على هذا الق�شم الجزئي   ل�شروط جودة ال�شبك  » �شروط 

العالقة االأ�شا�شية «. 
وتعني   اإحدى القواعد التي   يمكن اأن تو�شف من خالل �شروط العالقة 
االأ�شا�شية اأنه دائًما حين   يرد المحمول  » يبلغ«  في   بنية المق�شد للوظيفة 
للوظيفة  ال�شرط  في   بنية  مت�شمًنا  القول  اأن   يكون  االت�شالية،   يجب 
التوا�شلية ذاتها،  -  اأن المتكلم   ي�شترط اأن ما   يق�شد اأن   يبلغ   المخاطب 
به   غير معروف لهذا االأخير .  ويمكننا اأن ن�شوغ   �شرط العالقة االأ�شا�شي  

 هذا على النحو االآتي : 
 *  يق�شد  ) م  ) يبلغ ( ) م،   خ،   اأ (((    ) ي�شترط  ) م  ) ال   يعرف  ) خ،   اأ (((  

عبر  )=  مخاطب ( ،   واأ )=  متغير  )=  متكلم ( ،   وخ   اإن :  م   حيث 
 .)09 مو�شوع (... )اإيزنبرج   89، 

وي�شيف اأنه   ُيوجد - با�شتثناء �شروط العالقة االأ�شا�شية - ق�شم اآخر 
تلك  توا�شلية،   تقرر  لوظائف  بالن�شبة  ال�شبك  جودة  �شروط  من  ا  اأي�شً
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من  مختلفة  اأق�شام  لعنا�شر  االئتالف  باإمكانية  التي   تتعلق  ال�شروط 
الق�شم  اأن نطلق على هذا  المق�شد .  نريد  توا�شلية في   اأبنية  محموالت 

الجزئي   من �شروط جودة ال�شبك  « �شروط المق�شد ». 
اأما النحو الذي   يمكنه اأن   ي�شتوعب هذه الوظائف وتلك ال�شروط فهو 
النحو الذي   ي�شف مبادئ بناء الن�ص،   تلك التي   تحدد البناء الداخلي  
 للوحدات اللغوية الم�شتخدمة عند بناء الن�ص للنمط  « جملة » ،   و«�شروط 
وحدتي   الجملة  بين  ال   يف�شل  النحو  الوحدات ».  هذا  هذه  ا�شتخدام 
والن�ص ف�شالً   حاًدا،   بل   يتعلق بالتما�شك والربط والتفاعل بين الدالالت 
اإعادة  على  اأ�شرنا  كما  قادر  والت�شورات،   وهو  والمفاهيم  والعالقات 
القواعد  بحث  اللغة،   وعلى  بم�شتخدم  الخا�شة  اللغوية  للكفاءة  بناء 
الن�شو�ص،   وفهمها،   وعلى  اإنتاج  عمليات  التي   تحكم  واالإ�شتراتيجيات 
طرح القواعد اأو القيود ب�شكل متجدد وم�شتمر التي   يمكن تطبيقها على 

عدد   غير محدود من الن�شو�ص . 
لعل ما اأ�شرنا اإليه   يدل داللة وا�شحة على اأن علم لغة الن�ص ال   يزال  
 ي�شهد تحوالت عدة،   وال تزال تطرح فيه نظريات تحليلية جديدة جديرة 
بالفهم والمناق�شة   ،   بل اإن الت�شورات القديمة التي   قدمت في   البدايات 
تلقى اهتماًما كبيًرا،   فنلحظ تجديًدا لبع�شها اأو تعديالً   اأو اإ�شافة اأو تغييًرا 
كلًيا .  فهذا العلم   يت�شف كما ذكرت مراًرا بالدينامية والتجدد والمرونة 
في   محيط   يتناف�ص فيه مع علوم متداخلة معه اإلى حد جعل علماء الن�ص  
 ي�شت�شعرون التهديد الذي   يتعر�ص له .  وي�شور ذلك الن�ص االآتي :  وظفر 
علم لغة الن�ص بتاأثير العلوم المعرفية ونماذجها بات�شال باأوجه التطوير 
د  ومن ثم الفعلية منها  ) بوجراند / در�شلر   1982(.   وفي   الوقت نف�شه   ُيهدِّ
هنا التاآكل البالغ   ال�شدة على نحو محتمل المو�شوعَ   الم�شتقل :  الأن الن�ص 



علم لغة النص إلى أين؟

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

228

جـــــذور

اأجل  من  منظم  ب�شكل  المعرفية  العلوم  في   اإطار  نتاًجا   ُيحلَّل  بو�شفه 
لت طرائق تلقي   الن�ص واإنتاجه بوجه عام  عمليات وق�شايا اإدراكية .  وحوَّ
االهتمام من التحقيق اللغوي   اإلى عمليات واإ�شتراتيجيات اإدراكية ..  ومن 

 .)12  ،11 ثم من االإنتاج اإلى العملية على نحو اأ�شد  )اأنتو�ص   2007: 
بيد اأني   ال اأرى مبرًرا لهذه الخ�شية،   فقد �شاحب ن�شاأة هذا العلم اأ�شالً  
متداخلة  وتخ�ش�شات  علوم  مع  ونظرياته  ومفاهيمه  لت�شوراته   تبادل 
معه،   وا�شتمر هذا النهج،   فلم  يعرف ا�شتقراًرا   ،   بل هو في   حال تجدد 

م�شتمر،   وهو قادر على الحفاظ على حد دقيق بينه وبينها . 

3
اإن و�شائل الربط بين المتواليات الجملية اأو اأجزاء الن�ص التي   عني  
 بها البحث اللغوي   عناية بالغة متعددة،   ت�شهم ب�شكل جوهري   في   تحقيق 
ا .  واأقت�شر  التما�شك الكلي   للن�شو�ص   ،   وفي   تحقيق فهم اأف�شل لها اأي�شً
هنا على الو�شائل التي   ُتحِدث ربًطا داخلًيا،   وتوؤثر في   ت�شكيل بنية الن�ص 
االإ�شمار  الو�شائل  هذه  اأه��م  كبيًرا .  ومن  تاأثيًرا  المت�شابكة  المعقدة 
واالإحالة والتكرير .  ولما كانت اأبحاث علماء علم لغة الن�ص قد اأ�شهبت 
نظر مختلفة،   وجهات  الو�شائل من  ا�شتخدام هذه  كيفيات  في   تف�شيل 
في   واأث�رها  الن��شو�ص  في   بناء  دورها  حول  باإ�شارات   فاإني   اأكتفي   هنا 
 تكوين تتابعات متما�شكة،   مح�يالً   اإلى مزيد من التف�شيل الذي   ال   يت�شع 

له المقام في   درا�شات ن�شية حديثة ومتنوعة . 
وقد حاول دي   بوجراند كما هو معروف اأن   يح�شى اأهم و�شائل ال�شبك 
من وجهة نظره،   وعد من هذه الو�شائل ثماني   طرائق هي  :  اإعادة اللفظ،  
 والتحديد  ) كالتعريف  ،   واتحاد  ) الق�شد مع تعدد اللفظ (  واالإ�شمار بعد 
الذكر واالإ�شمار قبل الذكر واالإ�شمار لمرجع مت�شيد والحذف والربط .. 
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 والطرق المذكورة من قبل /  و�شائل ال�شبك توؤدي   اإلى االلتحام في   الن�ص 
 .)301 من الناحية المفهومية كذلك  ) دي   بوجراند    1998: 

ولكن االإ�شمار   يحتل مكانة خا�شة في   اأعمال هاليدي  /  ح�شن وهارفج 
ت  ُعدَّ �شنة   1968   حيث  هارفج  درا�شة  عند  هنا  خا�ص .  ونتوقف  بوجه 
ت الن�شو�ص �شال�شل من التحوالت  ال�شمائر اأكثر الروابط و�شوًحا،   وُعدَّ

ال�شمائرية . 
هارفج  1968    منذ  خا�ص  بوجه  االإ�شمار  ظاهرة  ابتداءً   اأن  ويالحظ 
 تعد �شرًطا من ال�شروط النحوية  -  التركيبية االأ�شا�شية لتما�شك الن�ص،  
 فالربط بين الجمل   يتحقق  -  لي�ص اآخر االأمر  -  من خالل اأن و�شائل لغوية 
مختلفة  ) كاالأ�شماء واالأفعال (  التي   تقوم بوظيفة  » العائد اإليه «  يحال اإليها 
في   الجمل التالية بعالمات لغوية مطابقة لها في   االإحالة  ) مثل ال�شمائر 

التي   تعد لذلك العائد ( . 
�شياق  ات�شاق  هارفج  لقول  تبًعا  ) االإ�شمار (  يكفل  اال�شتبدال   فهذا 
الت�شل�شل ال�شميري   تلك ح�شب فكرته الجوهرية  اأ�شكال  الن�ص،   اأي   اأن 
هي   الو�شيلة الحا�شمة لت�شكيل الن�ص .  ومن ثم   يعرف الن�ص باأنه تتابع 
مان /  )184(  هاينه  �شميري   مت�شل   ت�شل�شل  لغوية   ي�شكله  ل��وح��دات 

 .)23 فيهڤجر   2004: 
اأهم  وهكذا فاإنه   يفهم من خالل مبداأ الت�شل�شل ال�شميري   �شمة من 
�شمات عالقات التما�شك الداخلية بين الن�شو�ص ب�شكل منظم .  ولما كنا 
االتجاهات  اأهم  بو�شفها من  اال�شتبدال  نظرية  قليل  بعد  نف�شل  �شوف 
الن�شية،   فاإننا نكتفي   هنا باإي�شاح الفكرة االأ�شا�شية التي   تقوم عليها هذه 

النظرية التي   اأثرت بال�شك في   م�شار البحث الن�شي . 
ينطلق هارفج في   بحثه عن دور ال�شمائر في   ت�شكيل الن�ص من مفهوم  
لغوي   اآخر  تعبير  لغوي   محل  تعبير  اإحالل  »اال�شتبدال «.  واال�شتبدال هو 



علم لغة النص إلى أين؟

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

230

جـــــذور

محدد .  وي�شمى التعبير االأول المنقول  » الم�شتبدل من «،   واالآخر الذي   حل 
محله  »الم�شتبدل«.  واإذا وقع الم�شتبدل به والم�شتبدل في   مواقع ن�شية 
نحوية  ا�شتبدال  -  في   عالقة  هارفج   -  ح�شب  متوالية،   فاإنهما   يقعان  
الم�شتبدل  النحوي   بين  اال�شتبدال  في   حالة  ببع�ص .  ويوجد  بع�شهما 
والم�شتبدل به مطابقة اإحالية،   وهكذا   يتحقق ترابط م�شتمر لال�شتبداالت 

ال�شنتجميمية التي   تظهر الترابط النحوي   في   الن�ص . 
االأنماط  ال�شنتجميمي   اأهم  لال�شتبدال  في   در�شه  هارفج  قدم  وقد 
اال�شتبدال،   منها  من  الأنماط  معقد  ت�شنيف  اأ�شا�ًشا  فهو  له  االأ�شا�شية 
) االإعادة  الم�شابهة   تقريًبا ( ،   وا�شتبدال  ) االإعادة  المطابقة   ا�شتبدال 
بطريق المترادفات مثالً ( ،   وا�شتبدال التجاور  ) ك�شور االإعادة ال�شمنية 
المختلفة (.  ويفرق كذلك بين ثالثة اأنماط لال�شتبدال االأفقي   النحوي : 
الثنائي   البعد،   واال�شتبدال  االأح���ادي   البعد،   واال�شتبدال   اال�شتبدال 
المدمج،   ويو�شح هنا ب�شورة اأدق اال�شتبدال الثنائي   البعد،   فهذا النمط 
» لل�شمائر «  في   تعريفه   الإعادة  اأ�شا�ًشا  هارفج  اال�شتبدال   ي�شتخدمه  من 
» هو «  الم�شتبدل  فيها   »رجل :  هو «  التي   يكون  االأفقية   اال�شتبدال   متوالية 
االأفقي   للم�شتبدل به  » رجل «  ،   ويمكن اأن   يحل محل هذا االأخير بمراعاة 
بين  الت�شافر  في   تحقيق  االأنماط  هذه  ت�شهم  حال  اأي  ال�شياق .  وعلى 
اأجزاء الن�شو�ص،   ويمكن تف�شيرها على م�شتويات نحوية وداللية وتداولية 
للك�شف عن طبيعة العالقات بين العنا�شر اللغوية المختلفة،   واالإمكانات 

التي   توفرها لت�شكيل بنية ات�شال معقدة . 
الن�شي .  وقد  التما�شك  في   اإن�شاء  بارز  بدور  ا  اأي�شً االإحالة  وت�شهم 
فاإننا  ذل��ك  ووظائفها ،   وبرغم  واأنواعها  في   مفهومها  الن�ص  اختلف 
االإحالي   الذي   يمد  الربط  هذا  تو�شح  مهمة  ت�شورات  نقدم  اأن  نحاول 
ج�شور االت�شال بين االأجزاء المتباعدة في   الن�ص،   اإذ تقوم �شبكة من 
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تعد  الن�ص،   اإذ  في   ف�شاء  المتباعدة  العنا�شر  بين  االإحالية  العالقات 
« عن�شر  عليه   لغوي،   يطلق  عن�شر  بين  القائمة  هي   العالقة  االإح��ال��ة 
عالقة »  و�شمائر   يطلق عليها  « �شيغ   االإحالة » .  ويرى كلماير اأن هذا بحث 
للغة في   اإطار ورودها الطبيعي  .  وهو بالن�شبة الأوجه تحقق االإحالة لي�ص 
االت�شال  فعل  اأو  الن�ص  في   االأ�شا�ص  الم�شتقبل)المنعزل (  ،   بل  التتابع 
في   ا�شتخدام /  ورود  االت�شال،   التي   توؤثر  في   فعل  العوامل  اأو مجموعة 
ا اأن   يبرز بوجه خا�ص  �شيغ   اإحالة .  ويذهب كذلك اإلى اأنه   يجب هنا اأي�شً
التداخل الم�شتمر لم�شتويات التعلق  ) الربط النحوي (  واالإحالة  :  فعالقة 
التعليق  الن�شيين،   عن�شر  المكونين  االأ�شا�شي   بين  االإحالة،   اأي   الربط 
و�شيغ   االإحالة،   ال تتم   غالًبا اإال عبر �شمات داللية،   فالمكونان متوافقان،  
التعلق  عن�شر  بين  االأق��ل  على  االإحالية  جزئي   للقدرة  تطابق   اأي   عبر 

 .)257  ،256 و�شيغة االإحالة  )كلماير   2009: 
م االإحالة اإلى اإحالة اإلى ما هو داخل الن�ص، واإحالة اإلى ما هو  وُتق�شَّ
مذكور  اإلى  اإحالة  ن�شية،   واإلى  واإحالة  معجمية،  الن�ص،   واإحالة  خارج 
�شابق واإحالة اإلى مذكور الحق وفق اتجاه االإحالة .  ويو�شح كلماير التق�شيم 
االإحالة،  اتجاه  ح�شب  واأمامية  خلفية،  اإلى  االإحالة  االأخير،   اأي   تق�شيم 
فيذكر اأن االإحالة الخلفية تقع حين تحيل �شيغة اإحالة اإلى عن�شر لغوي  
 �شابق في   الن�ص .  وت�شمى �شيغ   االإحالة الخلفية في   اال�شتعمال اللغوي   في  
 علم اللغة    غالًبا  »�شيغ   اإحالة اإلى مذكور �شابق«.  وتقع االإحالة االأمامية 
حين   يحيل عن�شر لغوي   اأو مجموعة عنا�شر اإلى عن�شر الحق اأو مجموعة 
عنا�شر الحقة في   الن�ص .  والم�شطلح الم�شتخدم في   علم اللغة لالإ�شارة 

 .)252 اإليها هو  »�شيغ   اإحالة اإلى مذكور الحق« )كلماير   2009:  
ويتفق علماء الن�ص على اأن االإحالة اأ�شا�ًشا ظاهرة مجاوزة حد الجملة،  
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المجاالت  من  بمعايير  اإال  تامة  معالجة  تعالج  توا�شلية،   وال   اأي   ظاهرة 
�شرورة  اإل��ى  كلماير  والبراجماتية،   ويذهب  وال��دالل��ة  النحو  الثالثة 
مالحظة طبيعة كل نوع من نوعي   االإحالة،   اإذ اإن بحث القواعد المطردة 
لورود �شيغة االإحالة ال   يمكن اأن   يجري   اإال على تتابع من عنا�شر لغوية،  
 ي�شم على االأقل العنا�شر الم�شكلة في   كلٍّ   عالقة االإحالة،   وهي   عن�شر 
التعلق و�شيغة االإحالة التابعة له .  وي�شتمل هذا التتابع في   العادة مع اتجاه 
االإحالة اإلى مذكور �شابق على اأكثر من جملة  .  اأما مع اتجاه االإحالة اإلى 
مذكور الحق فاإنه   يبدو على العك�ص من ذلك في   حاالت كثيرة االقت�شار 
على الجملة بو�شفها وحدة البحث م�شروًعا اأو �شرورًيا  )كلماير  2009: 

 .)256  ،255

واإذا كانت ظواهر االإحالة قد عولجت على نحو ما في   الدر�ص النحوي  
الن�ص،   نحو  ْمَن  �شِ بحثها  �شرورة  الن�ص   يرون  علماء   التقليدي،   فاإن 
 لتحديد القواعد التي   يجب اأن تفي   بقيود الن�شية  ،   اإن�شاء ن�ص متما�شك  ،  
داللية  عنا�شر  تت�شمن  مح�شة،   بل  نحوية  م�شكلة  لي�شت  اأن��ه��ا   كما 
وتوا�شلية،   ومن ثم   يتحتم بحثها في   اإطار نظرية نحوية مو�شعة اأو نظرية 

ن�شية اأو نظرية توا�شلية .  
ويذهب اإيزنبرج اإلى اأنه اإذا كانت االإحالة المجاوزة حد الجملة ذات 
طبيعة توا�شلية -  براجماتية فاإنها ال   يمكن اأن تف�شر بقاعدة خا�شة بنحو 
الن�ص،   بل بت�شورات منا�شبة خا�شة بنظرية الفعل فقط .  ومن البدهي  
 اأن ذلك ال   ي�شري   على االإحالة فقط،   بل على كل الظواهر ذات الطبيعة 

المجاوزة حد الجملة  )اإيزنبرج   184(. 
ويذهب واورزنياك - بعد اأن   يو�شح االإحالة،   اإذ تمتلك مكونات الن�ص 
المحيلة - اإلى مذكور �شابق والمحيلة اإلى مذكور الحق خا�شية مجاوزة 
حد الجملة،   اأي   خا�شية التن�شي�ص،   ويعدها من اأهم مهام علم الن�ص،  
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اأبنية االإحالة مع العنا�شر  اأن المجال االأول لنحو الن�ص هو و�شف   اإلى 
للن�ص،   اأما  الرابطة  الحق  اإلى  المحيلة  والعنا�شر  �شابق  اإلى  المحيلة 
المحموالت  و�ُشلَّمية  في   الن�شو�ص  الجمل  اأبنية  الثاني   فهو  المجال 

االإنجازية والداللية والنحوية . 
ويفرق هنا بين �شتة اأنواع مختلفة من العالقات االإحالية،   وهي : 

1 -  ت�ش�اوي   االإحالة،   و2 - اخت�الف االإح�الة،   و 3 - التح�ام االإح�الة،  
 و 4-  تفكيك االإحالة،   و 5 - تو�شيع االإحالة،   و6 -  ت�شمين االإحالة . 

االأ�شماء   بين  لالإحالة  اأن��واع  �شبعة  بتحليل  ا  اأي�شً واورزن��ي��اك  ويقوم 
باإيجاز  لتف�شيلها   ،   ونذكرها هنا  المقام  اال�شمي .  وال   يت�شع  ) الت�شافر 

هي : 
1 -  اإحالة ا�شمية مكررة  ) تكرير التعيين اال�شمي ( ،   
2 - اإحالة بديلة عن اال�شم  ) بدل التعيين اال�شمي ( ،

3 -  اإحالة ترادفية  ) تكوين بديل داللي   اأو براجماتي ( ،
4 - اإحالة تبعية  ) تبعية ا�شمية ( ،

5 - اإحالة اأ�شا�شية  ) ت�شاوٍ   ا�شمي ( ،
6 - اإحالة ت�شاد  ) ت�شاد ا�شمي ( ،

7 - اإحالة اإعادة ال�شياغة مع بدائل عدة،   منها : 
اأ  -  اإعادة �شياغة ا�شمية ممتدة  ) امتداد المعنى  =  م�شهبة ( ،
ب  -  اإعاة �شياغة ا�شمية مكثفة  ) تكثيف المعنى  =  مجتزاأة ( ،

ج  -  اإعادة �شياغة ا�شمية عاطفية -  تعبيرية اأو تقويمية،
د  -  اإعادة �شياغة ا�شمية متكافئة ن�شًيا  ) اأوجه تكافوؤ ا�شمي (. 

123 وما بعدها(. )واورزنباك 2003: 
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وتجدر االإ�شارة في   هذا المقام اإلى تلك المعالجة الخا�شة لڤوندرلي�ص 
لمو�شوع  » داللة االإحالة « ،   فلم   يجر ڤوندرلي�ص اأي   ف�شل حاد بين االإحالة 
والتعلق بالموقف .  ويدرك تحت  »االإحالة «  اال�شتناد اإلى عالم .  ويمكن اأن  
ا  اأي�شً اأن   يوجد  اأنه   يمكن   يكون هذا العالم عالم االإدراك الراهن،   غير 
اأو  ) تعبيرات  خا�شة   االإحالة «  و�شائل  »و�شائل  ا ..  وتعد   مفتر�شً مت�شوًرا 
اأو  مدرك  بمحيط  اأن   يتعلق  للمتكلم  التعبيرات ( ،   تجيز  من  ائتالفات 
بعوالم متذكرة اأو متقدمة اأو مت�شورة .  ويوؤكد ڤوندرلي�ص اأن التعبيرات 
ذاتها لي�شت هي   التي   تن�شئ االإحالة،   بل اإن المتكلم الذي   ينجز االإحالة 

باأن   ينطق مثل هذا التعبير اللغوي   مثالً   في   �شياق محدد تماًما . 
وو�شائل   للموقف  تابعة  و�شائل  اإلى  االإحالة  و�شائل  ڤوندرلي�ص  ويق�شم 
من  النوعين  هذين  بين  التفريق  هذا  اأن  للموقف .  وُيالحظ  تابعة   غير 
لغوية  عنا�شر  بين  العالقة  بها  التي   تتم  الكيفية  اإل��ى  الو�شائل   ي�شتند 
في   ال�شياق  دور  هنا  الواقع .  ويبرز  ت�شور  اأو  الترابط  م�شتوى  وعنا�شر 
�شروط  على  بناء  اإال  اأ�شا�ًشا  تبحث  اأن  ال   يمكن  اإنه  االإحالة،   بل   تحديد 
االإحالة  مع عالقات  ت�شلح  ال  ال�شياق  �شلة  وثاقة  اأن  ال�شياق،   فهو   يرى 
« هو »  غالًبا،   ا عن نمط   اأي�شً اإنه مع �شيغ -  بديلة  النمط فقط،   بل  لهذا 
�شابق  تعلق  عن�شر  اإلى  االإحالة  اإتمام  خا�ص  بوجه  محدد  �شياق   يتيح 
معين .  وبعبارة اأعم ،  اإن ال�شياق الذي   يحيط بال�شيغ   التي   تقع في   عالقة 
التي   ال�شروط  في   بحث  مًعا  ن  اأن   ُي�شمَّ بع�ص   يجب  اإلى  بع�شها  اإحالة 

 .)289  تتكون على اأ�شا�شها االإحالة  )كلماير  2009: 
وال   يخفى ذلك التداخل القوي   بين و�شائل الربط،   اإذ ُتالَحظ العالقة 
جهة  من  واالإحالة  جهة،   واالإع��ادة  من  واالإحالة  االإ�شمار  بين  الوثيقة 
ثانية،   واالإ�شمار واالإعادة من جهة ثالثة .  ويتجلى ذلك بو�شوح في   نظرية 
االإعادة لريناته �شتانيت�ص،   اإذ تقترح اأن   ُيعَلم اأول ورود لحامل االإحالة  - 
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] م  -[ ) غير مذكور   في   العادة �شميمة ا�شمية ذات اأداة نكرة -  بال�شمة  
من قبل ( ،   وكل اإعادة ورود لهذا الحامل لالإحالة بال�شمة  ] م  +[ ) مذكور 
من قبل (.  اإذن توجد في   راأي  .  ر .  �شتانيت�ص بالن�شبة الإعادة حامل االإحالة 

ثالثة اإمكانات : 
 1( من خالل تكرير اال�شم ذاته،   2( من خالل �شمير �شخ�شي   محدد،  
 3( من خالل ا�شم اآخر،   يجب اأن   يفي   ب�شروط داللية مميزة . )�شتانيت�ص 

 .)249  :1968

اأن   الممكن  من  لي�ص  اأنه  موجزها  فر�شية  من  تنطلق  اأنها  وُيالَحظ 
 ي�شتخدم عن�شر لغوي   معين �شيغة اإحالة اإال حين   ي�شم �شمات اأقل من 
عن�شر التعليق،   وال   يت�شمن �شمات نحوية -  داللية اأخرى،   ويالحظ كذلك 
اأنها في   تحديد العالقة بين عن�شر تعلق و�شيغة اإحالة ترتكز على فكرة 
نبهت  في   اأنها  الف�شل  اإليها  لل�شمات .  واأخيًرا   يرجع  المتباينة  الكميات 
اإلى اإمكانية،   بل حتمية معالجة العالقة القائمة بين عن�شر تعلق و�شيغة 
اإحالة بمقوالت علم الداللة،   اأي   على م�شتوى االإحالة .  واإذا كان الم�شطلح 
المختار هنا هو االإعادة فاإنه لدى باحث ثان  » اال�شتئناف «،   ولدى باحث 
ثالث  »التكرار /  التكرير «...  اإلخ .  ويق�شم على اأي حال اإلى جزئي   وكلي،  
اأو حرف ...  اإلخ (  اأو جزء  فعل  اأو  ) ا�شم  اأو مكون مفرد   بعن�شر   فيكون 
من جملة اأو جملة اأو تركيب،   اأو تكرير التوازي   الذي   يحد باأنه ربط بين 
مت�شل  اآخر  �شابق،   وعن�شر  عن�شر  الحال .  فهناك  مت�شاوية  عنا�شر 
كيانه  منهما  اأ�شا�ًشا،   اأي   لكل  حر  العن�شرين  هذين  من  اأوال،   وكل  به 
254(.  ويكون التكرير �شريًحا اأو �شمنًيا،   الوظيفي   الكامل  )العبد 2005: 
 ويكون باللفظ والمعنى اأو بالمعنى فقط اإلى اآخر هذه التق�شيمات التي  
 ُعني   علماء الن�ص بها .  وتحدد وظيفته ارتباًطا بالذاكرة،   اإذ اإن له دوًرا 
كما   في   كالم طويل،   اأو  القارئ  اأو  الم�شتمع  ذاكرة  في   تن�شيط  محورًيا 
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العهد به في   القول .  ويرى   يقول البالغيون :  لخ�شية تنا�شي   االأول لطول 
اآخر فيه اأنه اأدعى للتذكير واأقوى �شماًنا للو�شول اإلى الربط . 

واإذا كان اأغلب علماء الن�ص   يرون اأنه و�شيلة للترابط اأو التما�شك في  
 الن�ص،   فقد راأي   هاليداي /  ح�شن فيه و�شيلة من و�شائل تحقيق الربط 
م اأ�شكال التكرار وفق معيار اللفظ والمعنى،   المعجمي   في   الن�ص .  وُتق�شَّ

 وكيفية االإعادة اإلى : 
1 -  تكرار العن�شر المعجمي   نف�شه بلفظه ومعناه،   وينق�شم ق�شمين : 

بتمام لفظه ومعناه ومرجعيته،   المعجمي   نف�شه  العن�شر  اأ  -  تكرار 
 وي�شمى هذا النوع  » التكرار التام اأو المح�ص«. 

المعجمي،   ولكن في   �شورة من �شور م�شتقاته  العن�شر  ب  -  تكرار 
النوع   هذا  اللغوي،   وي�شمى  للجذر  المختلفة  اال�شتخدامات  اأو 

» التكرار الجزئي«. 
) تكرار  لفظه   دون  في   معناه  المعجمي   بما   يرادفه  العن�شر  تكرار   -  2

بالترداف (. 
3 -  تكرار العن�شر المعجمي   بما   ي�شبه  الترادف  ) تكرار ب�شبه الترداف (. 
باال�شم  ) تكرار  الذي   ي�شمله   المعجمي   باال�شم  العن�شر  -  تكرار   4

ال�شامل (. 
باال�شم  ) تكرار  تحته   عام   يندرج  المعجمي   با�شم  العن�شر  -  تكرار   5

279  وما بعدها (.  العام (.   )هاليداي 1976: 
الداللي   للتما�شك  �شرط  التكرير  اأن  اإل��ى  فتذهب  بلرت  اإي��رن��ا  اأم��ا 
ال�شخ�شية  وال�شمائر  ) مثل :  االأعالم  لغوية   م�شيرات   للن�شو�ص،   وتعد 
اأداة  مع  وهناك،   و�شمائم   ا�شمية  مثل :  هنا  معينة  واالإ�شارة،   وظروف 
التعريف ....(  اأو�شح روابط المنطوقات في   الخطاب،   بو�شفها،  » روابط 
ن�شية«.  ومن البديهي   اأن ما   يميز نهج بلرت  -  كما   يرى كلماير -  ال   يرجع 



سعيد حسن بحيري
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

237

جـــــذور

اإلى حقيقة اأنها تدرك اأهمية  » الم�شيرات اللغوية« ،   اأي   اأهمية �شيغ   االإحالة - 
 للتما�شك الداللي   للن�ص،   بل   يكمن ما هو جدير بالمالحظة �شمن ما   يكمن 
ف التما�شك الداللي   للن�ص  في   اأن اأ .  بلرت تحاول في   �شكل منظم اأن ُتعرِّ
باالعتماد على �شل�شلة من العوامل في   نموذج ات�شالي   لم تراعَ   اإلى االآن اإال 

.)290 بقدر �شئيل اأو لم تراعَ   على االإطالق  )كلماير 2009: 
ويقوم هذا التعرف العملي   على اأ�شا�ص فكرة اأن المتكلم   ي�شع قبل اأو 
اإنتاج الن�ص �شل�شلة من الفرو�ص حول ال�شامع .  ففي   راأي   اأ.  بلرت   عند 

 ينطلق المتكلم وغيره من اأن ال�شامع : 
 -  يعرف م�شمون ال�شياق ال�شابق،

 -  يعرف نظام اللغة الذي   ي�شتخدمه المتكلم معرفة جيدة،
 - ) في   الخطاب اليومي (  يرى وي�شمع ويعرف ما االأمر الذي   يدور حوله 

المتكلم وال�شامع . 
 -  له معرفة معينة بالعالم على هذا الم�شتوى اأو ذاك،

 -  يكون قادًرا على اأن   يتابع   ،   اتفاًقا مع اللغة التي   ي�شتخدمها المتكلم . 
اإل��ى  باالإ�شافة  التوا�شل  عملية  اأط���راف  التف�شير   يراعى  ه��ذا  اإن 
عنا�شر براجماتية مختلفة كمعرفة المتكلم اأو ال�شامع،   و�شياق الكالم  ،  
في   الن�شو�ص  اللغوية  الم�شيرات  دور  فهم  الخطاب،   فال   يمكن   وعالم 
المفهومان   .  وي�شكل  جميعها   التي   تت�شافر  الجوانب  هذه  مراعاة  دون 
التي   الممكنة  النتائج  ) اأي   كم  اال�شتنتاج «  منا�شب «،   و»كم  »ا�شتخدام 
اأ .  بلرت  لمعالجه  جوهرًيا  ما (  اأ�شا�ًشا  منطوق  بناءً   على  محتملة   تعد 
للم�شيرات اللغوية،   فهي   ترى  -  كما   يالحظ كلماير -  وظيفةَ   هذه الو�شائل 
لغوية«  اأو خ�شو�شيات   يعينها  اإلى مو�شوعات  »غير  اللغوية في   االإ�شارة 
ال�شامع ..  اتفاًقا مع التوجيه المت�شمن في   الم�شير وال�شياق الموقفي   اأو 
اللغوي  ) ربما كان الل�شاني   اأف�شل (.  وتقع ا .  بلرت على التفريق المهم بين 
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تلك الم�شيرات اللغوية التي   تحيل اإلى  » مو�شوعات «  غير لغوية من جهة،  
ال�شابق،   وبهذه الطريقة  اإلى م�شيرات معينة للمنطوق  التي   تحيل   وتلك 
تفي   بوظيفة الم�شير الخا�ص بها باالإ�شارة اإلى مو�شوعات لغوية من جهة 

.)293  ،292 اأخرى  )كلماير 2009: 
وهكذا فقد طرح علماء الن�ص اأفكاًرا متعددة،   واختلفت وجهاتهم في  
 النظر اإلى الن�ص،   وحاولوا بطرائق �شتى تتراوح بين التعقيد والب�شاطة 
معالجة ظواهر لم تلقَ   اهتماًما من قبل،   والك�شف عن االإمكانات والو�شائل 
التي   تتيح تعرف اأوجه الترابط اأو التما�شك بين اأجزاء الن�شو�ص،   واإذا 
كان التحليل الن�شي   كما اأ�شرنا   يت�شم ب�شمة جوهرية   ،   وهي   �شمة الدينامية 
وقيود  اأ�شكال تحليلية ال�شتخال�ص معايير  بين عدة  الحرة في   االنتقال 
ت�شتخل�ص من الن�شو�ص ذاتها فاإن الو�شائل التي   تحقق الترابط الن�شي  
 التي   وقفوا عندها،   واعتمادهم في   درا�شتها على قواعد نحوية وداللية 
هذه  اإلى  التي   ُت�شند  االأ�شا�شية  الوظائف  لتحديد  مختلفة  وبراجماتية 
الو�شائل ترجح م�شروعيةَ   عدم االكتفاء باإطار الجملة المحدود والتحول 
اإلى مجال اأرحب   ي�شمح بالخالف والتعدد في   اتجاهات البحث الن�شي  
واالأطر  المعالجة،   واالت�شاع في   االأ�ش�ص  التنوع في   طرائق  اأف�شى  .  وقد 
التحليلية اإلى ثراء الت�شورات والنماذج والنظريات التي   طرحها علماء 
الن�ص،   ولقيت في   الدرا�شات الن�شية �شرًحا اأو نقًدا اأو تعديالً   اأو اإ�شافة،  
 ولما كان من   غير الممكن تناول كل هذه االتجاهات في   هذه الم�شاحة 
ا منها  المحدودة في   هذا البحث فاإني   اأحاول في   اإيجاز اأن اأعر�ص بع�شً
في   له  الذي   حدث  التعديل  ثم  الوظيفي   للجملة  المنظور  على  مركًزا 
التعديل  الكالم،   ثم  اأفعال  بنظرية  المو�شوعي   للن�ص،   واأختم   الب�شط 

الذي   حدث لها في   وظيفة الن�ص . 
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4
خا�شة،   لم   بمجاالت  اخت�ص  قد  الن�ص  داللة  منظور  في   اأن  ال�شك 
 يكن من الم�شتطاع اأن   يكتفي   فيها بالو�شف والتحليل من خالل منظور 
نحو الن�ص فقط .  ولكن اختلف علماء الن�ص فيما بينهم حول م�شاألة هل  
اإلى كيفيات اال�شتخدام في   النظام  الذي   يتجاوز  الن�شو�ص   يقع تحليل 
 مواقف اأو �شياقات اأو مقامات مختلفة واأنواع العالقات ومعاني   االأ�شاليب 

في   نطاق داللة الن�ص اأو براجماتية الن�ص؟
اإلى  ذه��ب  حيث  دقيًقا  و�شًفا  الو�شع  اأن   ي�شف  واورزن��ي��اك  يحاول 
) الن�شو�ص (  وم�شتخدمي   اللغوية   العالمات  بين  العالقات  ن�شف  اأننا 
 العالمات  ) الن�شو�ص (  باأنها عالقات براجماتية،   ولكن هذه    العالقات 
باول،   لدى  هي   الحال  ) كما  داللية   مح�ص  اللغويين  من  لكثير  بالن�شبة 

 وبولر،   وبلومفيلد،   واأولمان وغيرهم (. 
الن�ص  دالل��ة  تهتم  حين   يقول :  ال  وفهمه  الن�ص  دالل��ة  بين  ويربط 
بالعالقات التي   يمكن تحققها لغوًيا فح�شب،   ومن ثم العالقات الداللية 
اأو بداأ تحققها،   بل بفهم  التي   يمكن تحليلها لغوًيا في   ن�شو�ص تحققت 
علوي،   مفهوم  في   الحقيقة  هو  الن�ص  .  ففهم  عام   بوجه  ا  اأي�شً الن�ص 
لغوية  عوامل   غير  الن�ص،   وكذلك  ببراجماتية  خا�شة  مكونات   يت�شمن 

.)74 كثيرة  )واورزنياك 2003: 
مكونات :  المكون  ثالثة  على  االأقل  على  للن�ص   ي�شتمل  فهم  كل  اأن  بيد 
الداللي   الفهم  النحوي .  ويرتبط  الداللي،   والمكون  البراجماتي،   والمكون 
م�شبقة،   وم�شامين  معروفة،   اأي   فرو�ص  م�شامين  اإل��ى   ال��ذي   ي�شتند 
مو�شوعية، وعنا�شر جديدة،   اأي   معلومات جوهرية  ) م�شامين محمولية ( ،  
وثيًقا،   فهي   التي   تتيح  ارتباًطا  الن�ص  نحو  و�شائل  بفهم  النحو   ويرتبط 
ا مو�شوعًيا ومحمولًيا،   اأما الفهم البراجماتي   بو�شفه فهًما متعاوًنا  تن�شي�شً
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الكالمي   الفعل  نمط  في   معرفة  خا�ص  بوجه  الداللي،   فيت�شح  الفهم  مع 
 المتعين  ) الطلب،   وتقديم ال�شكر،   والوعد،   والتهديد ..  اإلخ (.  وينجم الفهم 
البراجماتي   في   المقام االأول عن المعرفة الم�شبقة ل�شركاء التوا�شل حول 

.)85 الت�شمين االجتماعي   لواقعة التوا�شل  )واورزنياك 2003: 
الن�شو�ص  -  في   راأي   �شوين�شكي -  اإبداعات لغوية   ي�شتدعيها واقع  اإن 
معين، اأو وجهة نظر فعلية معينة،   ويجب اأن ُتدَرك في   اإطار هذه الخا�شية 
على اأنها اأبنية للمعنى .  ويتركز االهتمام على م�شمون هذه الن�شو�ص،  
 على ما   يقولون؛ كيف   يتو�شلون بالمعلومات ؟ كيف   يقولونها؟ واأي   تاأثير  
ا؟ ومن هنا ُعنيَت   داللة الن�ص بالم�شمون والعمليات الم�شكلة   يعقبها اأي�شً
الداللية  المعلومات  بين  الداخلية  والروابط  الم�شمونية  له،   والوظائف 

والمنطقية التي   ي�شتمل عليها الن�شو�ص . 
ويذهب بع�ص الباحثين اإلى اأنه   يمكن تحديد بع�ص اأهداف البحث من 

منظور داللة الن�ص في االآتي ذْكُرُه: 
1 - بحث ف�شائل الفعل الخا�شة بال�شخ�ص والزمن وال�شيغة ...  اإلخ . 

2 - بحث عالقات ت�شكيل المحمول بوا�شطة محموالت متباينة للن�ص . 
3 - بحث اأوجه ال�شال�شة واأوجه عدم ال�شال�شة  ) التناق�شات (  في   مجال 

اأ�شكال حمل ن�شية . 
4 - بحث اأنماط الحمل من وجهة نظر داللية . 

) التكافوؤات  ومو�شوعاتها   المحموالت  بين  التحديد  عالقات  -  بحث   5
المنطقية والداللية (  ومجاوزة عالقات التحديد في   �شياقات ن�شية 

محددة ..  اإلخ . 
داللية   اأ�ش�ص  على  الن�شي   التي   ترتكز  التحليل  نظريات  اأب��رز  ومن 
اأن   التناظر  بمفهوم  م�شتعيًنا  التناظر »  لجريما�ص،   اإذ   يحاول  « نظرية 
 يبين اأن الن�شو�ص،   برغم اأنها تتاألف من وحدات   غير متجان�شة،   واقعة 
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ل  على م�شتويات داللية متجان�شة  ) اأي :  م�شتويات التناظر ( .  ومن ثم ُت�شكِّ
45(.  اإذن ُتكّون الوحدات المعجمية للن�ص،   كالً   معنوًيا  )جريما�ص 1971: 
 . تناظرها   متكررة،   م�شتويات  ثم  �شمة   غالبة،   ومن  بينها   التي   تربط 
 فجوهر النظرية محدد،   اإذ   يفهم تحت  « تناظر »  الورود المتكرر ل�شمات 
داللية في   الن�شو�ص،   ولالإ�شارة اإلى ال�شمات الداللية   ي�شتخدم م�شطلح  
ا باأنه  ) �شيم (  اأو الملمح الداللي .  ومن ثم   يمكن اأن   يحدد التناظر اأي�شً
تكرير لل�شيم  ) لل�شيمات ( .  فاإذا اأ�شارت وحدتان معجميتان على االأقل 
داخل ن�ص ما اإلى ال�شمة ذاتها،   اأي   اأنهما من خالل هذه ال�شمة مت�شلتان  
) اأو مت�شاوقتان (  فاإنه   يقع بينهم تناظر .  وتعد �شور هذا التناظر �شرًطا 
جوهرًيا لتما�شك الن�ص .  ويالحظ كلماير اأن جريما�ص   يفتر�ص م�شتويات 
التناظر في   حالة تكرار �شمات �شياقية بوجه خا�ص،   وي�شف هذه ال�شمات 

.)209 باأنها �شمات �شياقية اأو وحدات داللية  )كلماير 2009: 
اأن   يقدم  فاإنه   يحاول  الن�ص،  تجزئة  حول  في   بحثه  ڤاينري�ص  اأم��ا 
الجمل  المماثلة (  بين  ) اأو  الت�شابه   عالقات  لقيا�ص  ب�شيطة  و�شيلة 
الن�شي،   وُيو�شف  التما�شك  مفهوم  في   اإطار  ما  في   ن�ص  المتجاورة 
ڤاينري�ص  االت�شال،   اإذ   يقوم  بتوجيه  ا  اال�شتك�شافي   اأي�شً المنهج  هذا 
بمحاولة تحليل منظم للن�ص على اأ�شا�ص نحو التبعية،   اأي   يوجه الفعل،  
 حيث   يقت�شر على اإدراك ما ُت�شمى  » باإ�شارات توجيه االت�شال«.  وُت�شجل 
مختلفة   اأ�شطر  على  تجزئة  في   �شورة  الزمن  بامتداد  االإ���ش��ارات  هذه 
الذكر،   االأداة والزمن وغيرها،   التوكيد  ال�شابقة  االإ�شارات  ) اإلى جانب 
والعدد والتكافوؤ (.  وُت�شجل تجزئة ثانية،   ُت�شمى تجزئة االنتقال الن�شي،  

 انتقاالت مماثلة وغير مماثلة لفعل اإلى فعل في   الن�ص . 
وغير  االنتقاالت ،   المماثلة  من  النمطين  كالم  اأن  ڤاينري�ص  وي��رى 
في   تحقيق  ب��ارًزا  دوًرا  لها  الن�ص،   اأي   اأن  في   ن�شية  المماثلة،   ي�شهم 
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الترابط بين اأجزاء الن�ص .  وهكذا   يمكن تحديد مالمح هذا المنهج في  
 تحليل الن�ص فيما   ياأتي : 

متواليات  ف  ُتو�شَ م�شتقلة،   بل  الجملة  تو�شف  ال  الن�ص  في   تجزئة 
جملية،   يربط بين اأفعالها مجموعة من العالقات التي   تتحدد من خالل 
ف  منظور قبلي   يتجه اإلى االأمام،   ومنظور بعدي   يتجه اإلى الخلف،   وُتو�شَ
بدقة المواقع التي   ت�شغلها االأفعال الواردة في   الن�ص ووظائفها  -  تتحقق 
اأ�شطر،   حيث تتحدد كذلك العالقات  ) الِن�َشب (  تجزئة الن�ص في   عدة 
 بين العالمات اللغوية وتحوالتها  ) انتقاالتها (.  باخت�شار لم   يكن الهدف 
الن�ص  قيمة  عن  ن�شية،   تك�شف  لغوية  نظرية  و�شع  المحاولة  هذه  من 
بنتائج  دالة،   ت�شتكمل  محددة  نتائج  اإلى  الو�شول  م�شاعدة،   بل  بعوامل 

ن�شية اأخرى . 
االأداة،   التي   في   نظرية  فتتمثل  لڤاينري�ص  االأخ���رى  المحاولة  اأم��ا 
اأو االإحالية لالأداة في   الن�شو�ص   يحاول فيها تحديد الوظيفة االإ�شارية 
التي   تتلخ�ص في   �شوؤاله :  اأية وظيفة ن�شية ل�شيغة تقوم بوظيفة االأداة . 
لالأداة  االإحالة  الوظيفة  والتنكير .  ويميز  التعريف  اأدوات  هنا   ويق�شد 
على النحو االآتي : « بهذا المحدد باالأداة تتعلق الوظيفة االإ�شارية لالأداة،  
د باالأداة اإما من خالل   بحيث   ينبغي   اأن   يفهم ال�شامع ب�شكل معين المحدَّ
الالحقة   المعلومة  خ��الل  من  ) الم�شتمرة (،   واإم��ا  ال�شابقة   المعلومة 
) المتوقع جدتها (.  ويمكن في   راأي   ڤاينري�ص اأن تكون المعلومة ال�شابقة 
اأو المعلومة الالحقة اللتان   يحال اإليهما باالأداة المعرفة اأو االأداة النكرة،  

 م�شتكنة : 
 -  في   ال�شياق  ) المنطوق اأو المكتوب ( ،

 -  في   الموقف   غير اللغوي،
 -  في   �شفرة اللغة . 
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الالحقة،   مبرًزا  والمعلومة  ال�شابقة  المعلومة  بين  كلماير  ويفرق 
اختالفهما اإذ اإنه اإذا كان من الممكن �شبط االأولى،   فاإنه من ال�شعوبة 
والمعلومة  ال�شابقة  مفهوماً   المعلومة  الثانية،   يقول :  يعد  �شبط  بمكان 
ُت�شَتنتج  ات�شالي   جارٍ   اأن  في   حدث  متعادلين،   اإذ   يمكن  الالحقة   غير 
بالعين،   « االأداة »  التي   ُتدرك  االإحالة   ال�شابقة من موقع �شيغة  المعلومة 
 الأن حدث االت�شال الجاري   يمكن اإذا اقت�شت ال�شرورة اأن   ُيتعقب حتى 
بدايته .  فالمعلومة ال�شابقة   يمكن اأن ُت�شبر،   اأي   اأن ُتحد،   اأي   اآخر االأمر اأن 
ُتحد  وال  ُت�شتنتج  اأن  الالحقة فال   يمكن  المعلومة  للتجريب .  اأما  تخ�شع 
وال تخ�شع للتجريب انطالًقا من مو�شع مكون ن�شي  ) اأداة نكرة (  ُيدرك 
ا .  اأي�شً اأخرى  معلومة الحقة  اإ�شافة  اإمكانية  اأ�شا�ًشا  توجد  بالعين،   الأنه 
 ومن جهة اأخرى ال   يوجد اإلزام  ) اإجبار (  بمعلومة الحقه معينة  )كلماير 

.)267  :2009

مفهوًما  الن�ص  نحوية  خالل  من  اأن   يقدم  حاول  فقد  دايك  فان  اأما 
اأو  اإلى اأنه لي�ص مجموعة من القواعد  ا للنحو ولمهمته،   اإذ   يذهب  خا�شً
القيود ال�شارمة التي   تطبق على الن�ص،   واإنما ال   يت�شمن مفهوم القاعدة 
�شوى مجموعة من القوانين االختيارية التي   ا�شتخل�شت من الن�ص ذاته،  
 فلي�شت لها اإذن �شلطة خارجية اإجبارية   يتحتم اأن   يخ�شع لها الن�ص مهما 
اختلف جن�شه،   اإنها ال تزيد عن كونها قوانين داللية تهدف اإلى تحديد 
الكلي   للن�ص .  وبناءً   عليه  المعنى،   اأي   المعنى  بنية  التي   تحكم  القواعد 
التي   الكلية للن�ص مجموعَ   المعاني   الجزئية للجمل  تتجاوز تلك الداللة 

 تكونه،   اإذ اإنها تنجم عنه بو�شفه بنية كبرى اأو بنية كلية اأو بنية �شاملة . 
وهكذا فاإن اإ�شراًرا على ت�شمية نهجه بنحوية الن�ص ال   يعني   اأنه   ينطلق 
والعالقات  الن�شو�ص  اأبنية  درا�شة  للن�ص،   بل  نحوي   �شارم  نموذج  من 
التي   تجعلها  والمرونة  بالدينامية  تت�شف  داللية  بقوانين  اأجزائها  بين 
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اأنواع الن�شو�ص المدرو�شة،   ومن ذلك مفهوم البنية  قابلة للتعديل وفق 
الكبرى اأو البنية الداللية العميقة للن�ص التي   تقدم المعنى الكلي   للن�ص،  
 الذي   يحاول التو�شل اإليه من خالل اإجراء عمليات محددة على ق�شايا 
�شطح الن�ص   يطلق عليها  » القواعد الكبرى «  وهي   قاعدة الحذف،   وقاعدة 
التعميم وقاعدة الدمج اأو التاأليف،   ويذهب برينكر اإلى اأن مو�شوع الن�ص 
في   راأي   فان دايك لي�ص �شيًئا   غير  « ق�شية كبرى على م�شتوى معين من 
التجريد .  وال   يجب اأن   ُيذكر في   الن�ص �شراحةً .  وحين تكون الحال كذلك  
المو�شوع «  المفتاح (  اأو  »الجملة  المو�شوع » ) اللفظ  « اللفظ   يتحدث عن  

.)69 )برينكر 2005: 
التحويلي   بالمنهج  -  متاأثًرا  في   راأيه   الن�ص  لنحو  مهمة  اأه��م  وتعد 
 التوليدي  -  هي   �شياغة قواعد تمكننا من تحديد كل الن�شو�ص النحوية 
اأن   يعد مثل ذلك  في   لغة ما بو�شوح،   واإمدادنا بو�شف لالأبنية   ،   ويجب 
النحو الن�شي   اإعادة بناء �شكلية للمقدرة اللغوية لم�شتخدم لغة ما على 
 :1993 اإنتاج عدد ال نهائي  -  على نحو ممكن  -  من الن�شو�ص  )بحيري 

.)136  ،135

لنحو  الن�شية  الظواهر  اإخ�شاع  اإم��ك��ان  ت�شور  اإذن  ال�شعب  م��ن 
الجملة،   فالن�ص لي�ص ت�شل�شالً   ب�شيًطا للجمل على االإطالق،   بل هو بناء 
بع�شها  اأ�شغر  مكونات  اأو  جمل  فيه  تت�شابك  متما�شك  ن�شيج  اأو  معقد 
مع بع�ص على م�شتويات مختلفة .  ومن ثم فاإن نحو الن�ص لي�ص تو�شيًعا 
لنحو الجملة فح�شب،   اأي   لي�ص مجرد و�شف للقوانين المطردة لوحدات 
متجاوزة للجملة،   بل و�شف نحوية هذه التتابعات من خالل در�ص اأ�شكال 
ه  اال�شتخدام والعالقات بينها و�شياقات ورودها .  واإذا كان النقد الذي   ُوجِّ
اإلى »فان دايك«   ين�شب في   اإ�شكالية ا�شتنباط البنية الكبرى ،   اأي   كيف  
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 يمكن اأن ُتولد البنية ال�شطحية للن�شو�ص من البنية العميقة الداللية عن 
خالل  من  كيف   يمكن  باخت�شار  ) تحويالت (  اأو  ن�شية   عمليات  طريق 
قد  فاإنه  للن�ص،  الكبرى  البنية  اإل��ى  التو�شل  الكبرى  القواعد  تطبيق 
في   الن�شو�ص  من  اأكبر  عدد  درا�شة  نهائًيا،   واأن  لي�ص  اقتراحه  اأن  اأكد 
ن من التو�شل اإلى القواعد التي   تمكننا من و�شف   الم�شتقبل �شوف   ُيمكِّ

دقيق ومقبول للن�شو�ص . 
الم�شمى  النهج  اأن   ي�شتثمر  في   ال�شتينيات  ف .  دان�ص  ح��اول  وق��د 
بالمنظور الوظيفي   للجملة اأ�شا�ًشا في   التحليل الداللي   لبنية الن�ص،   اإذ 
لم   ُيعد كما   يقول من الجائز اأن   يقت�شر التحليل على بحث بنية الجملة،  
ا .  ففي   كل قول تقريًبا   يفرق بين ما   يخبر   بل   يجب اأن   يحلل الن�ص اأي�شً
توزيع  » الحديث« ،   ويتعلق  �شيء   عن  » المو�شوع «  وما   يخبر  ب�شيء   عنه 
والموقف  المقدم  بال�شياق  للقول  الداللية  العنا�شر  الوظائف حول  هذه 
اأن منظورات االإخبار المختلفة ترتبط ب�شياقات  المعطى ..  ويعني   ذلك 
ومواقف مختلفة .  ويطرح على نف�شه �شوؤاالً   مهًما وهو :  هل توجد معايير 
في   اإجابته  وتتحدد  الحديث(؟  ثم  ) ومن  المو�شوع   لتحديد  مو�شوعية 
 اأنه   يوجد مثل هذا المعيار،   وهو �شوؤال االإكمال،   فمن الوا�شح اأنه   يوجد 
القول   اال�شتفهام (  عن حديث  ) بلفظة  اإكمال،   ي�شتفهم   �شوؤال  قول  لكل 
الَمْعِنى .  »اإكماالً «  لل�شوؤال  ما   ي�شكل   هو  ) الجملة /  الن�ص (.  فالحديث 

 وهذا   يمكن اأن   ُيختبر باالأمثلة ال�شابق ورودها :  تلقى الكتاب من زميل  
الحديَث،   ويمثل  بزميل   ي�شكل  فاالإكمال  الكتاب؟  تلقى  ممن         
بقية القول المو�شوَع،   وفي   المثال الثاني :  تلقى من الزميل كتاًبا،   يكون 
الحديث   » كتاًب «  هو  اللفظ   اأن  ويتاأكد  الزميل؟  تلقى من  ال�شوؤال :  ماذا 

.)205  ،2004 )دان�ص 2007: 
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اأنه   يمكننا  وي�شيف مو�شًحا خطوات التحليل في   اإطار هذا المنظور 
اأنواع من  بين عدة  نفرق  اأن  اإلى مو�شوع وحديث  التق�شيم  اإلى  بالنظر 

اأبنية االأقوال :  
 )1(  اأقوال ب�شيطة،   و)2(  اأقوال متكررة  ) م�شعفة ...  اإلخ ( ،   و)3( اأقوال 
ذات مو�شوع اأو حديث مكرر،   و)4(  اأقوال مكثفة ذات مو�شوع اأو حديث 
عن  التعبير  وا�شح ..  ويمكن  مو�شوع   غير  ذات  مركب،   و)5(  اأق���وال 
فهم دان�ص للمو�شوع اأو  » ما   يتحدث به عن �شيء«  فيعرفه باأنه ما اأخبر 
بالمعلومة  ال�شياقية  الناحية  من  الحديث  مو�شوع،   وهكذا   يو�شف  عن 
�شياق  من  لال�شتنباط  القابلة  قبل،   وغير  من  المذكورة  الجديدة،   غير 

الن�ص اأو الموقف . 
اأ�شا�ص  لقد تخلى دان�ص عن التوجه المقت�شر على بنية الجملة على 
اأنه   يعر�ص بنية الن�ص على اأنها تتابع اأو متوالية من المو�شوعات   يمكن 
المو�شوعية  البنية  اأنماطها .  اإذن تكمن  بين  د بدقة،   واأن   يفرق  ُتحدَّ اأن 
وتعالقها ،   وفي   عالقاتها  المو�شوعات  في   ت�شل�شل  للن�ص  الحقيقية 
المتبادلة،   وفي   تدرجها اأو �ُشلَّميتها،   وفي   عالقتها باأجزاء الن�ص وبكلية 
في   المو�شوعية  الكلي   للعالقات  التعلق  ه��ذا  على  اأطلق  الن�ص .  وقد 
 الن�ص  » التوالي   المو�شوعي« .  ويعر�ص علماء الن�ص اأنماط هذا التوالي  
 بتف�شيل ال   يت�شع المقام له،   ولكن تجدر االإ�شارة هنا اإلى اأنه   يفرق بين 

خم�شة اأنماط من المتواليات المو�شوعية،   وهي : 
 -  التوالي   االأفقي   الب�شيط . 

 -  التوالي   مع مو�شوع مت�شل . 
 -  التوالي   مع مو�شوعات م�شتنبطة .

م .  -  التوالي   لحديث ُمَق�شَّ
 -  التوالي   مع قفزة مو�شوعية .

56 وما بعدها(.                                               )برينكر 2005: 
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التق�شيم ،   اإ�شكالية هذا  اإلى  الوا�شحة  اإ�شارة دان�ص  وعلى الرغم من 
لم   هذا  فاإن  االإكمال  �شوؤال  عليه  اأطلق  معيار  خالل  من  للحل   وطرحه 
برينكر،   اإذ   يقول :  وفي   في   تعليق  كما   يتجلى  الن�ص  علماء  اأغلب   يقنع 
االأنماط في   ن�شو�ص معينة ب�شورة خال�شة،   بل   تتحقق هذه   الغالب ال 
ا -  كما بّين دان�ص -   ياأتلف بع�شها مع بع�ص بطريقة متنوعة،   وتظهر اأي�شً
 حاالت خا�شة كثيرة وانحرافات  .  اأما االأمر الم�شكل في   هذا النهج فهو 
االأ�شا�ص،   اأي   كيفية اأو معيار الف�شل بين المو�شوع والحديث،   حيث   ُيفتَقر 
اإلى منهٍج   كاٍف،   يجعل من الممكن اختيار الف�شل بين عدد من الذوات 
ا،   اأي�شً جولي�ص /  رايبله  في   نقد  دان�ص  بمعيار  االقتناع  عدم  تجلى  وقد 
منها   يظهر  التحقق  وا�شحة،   ويمكن  تعريف  معايير  قاال :  اإن   غياب   اإذ 
اأنه من ال�شعب االتفاق في   عملية بناء المو�شوع -  الحديث   في   الغالب 

.)67  ،66 )برينكر 2005: 
 - داللي   اأ�شا�ص  وجود  فيرتكز على  برينكر  الذي   اأجراه  التطوير  اأما 
 مو�شوعي   للن�ص،   يكون مقبوالً   بوجه عام،   اأي   اأن تحليل الن�ص   يكون على 
اأ�شا�ص تحديد مو�شوع اأو نواة الن�ص .  ويعني   ذلك بب�شاطة اأن نهج برينكر  
 ينطلق في   ت�شوره للب�شط المو�شوعي   من الفر�ص القائل اإن للن�شو�ص 
اآخر  نواةً   مو�شوعية   ،   هو مو�شوع   ُيب�شط ح�شب مبادئ معينة  ) موجهة 
لنموذج  الكلي   للن�ص .  وخالًفا  الم�شمون  ات�شالًيا (  حول  توجيًها  االأمر 
عى وجود نموذج للن�ص  فان دايك عن االأبنية الكبرى واالأبنية العليا ال   ُيدَّ
العمليات  جهة  من  بعيدة  بفرو�ص  ا  اأي�شً توليدي،   وال   ُيربط  بمفهوم 

االإدراكية ال�شتيعاب الن�ص والمعلومات . 
الن�ص كما   يذكر برينكر في   تعريفه  نواة م�شمون  اإذن هو  المو�شوع 
له،   يقول :  نعرف المو�شوع  « التيمة »  انطالًقا من هذا اال�شتعمال اللغوي  
 اليومي   للكلمة باأنه نواة م�شمون الن�ص،   حيث   َي�ِشم م�شار االأفكار القائم 
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على مو�شوع اأو عدة مو�شوعات في   ن�ص ما  ) اأي   االأ�شخا�ص،   واالأحوال،  
 والوقائع،   واالأفعال،   والت�شورات ...  اإلخ (.  ويتحقق مو�شوع الن�ص  »بو�شفه 
نواة الم�شمون «  اإما في   جزء معين من الن�ص  ) مثالً   في   العنوان اأو جملة 
المف�شرة  العبارة  بطريق  الن�ص،   وذلك  نجرده من م�شمون  معينة (  اأو 
الموجزة المخت�شرة .  يمثل مو�شوع الن�ص اإذن ال�شياغة الملخ�شة اإلى 

.)73  ،72 اأبعد حد لم�شمون الن�ص  )برينكر 2005: 
ولكن، ما االآلية التي   يمكن اأن   يتبعها المرء للو�شول اإلى هذه النواة؟  
 هل تمثل اإ�شكالية مقاربة الإ�شكالية نهج دان�ص؟ وعلى الرغم من محاولة 
المو�شوع  تحديد  اأن  اإلى  باإ�شارته  االإ�شكالية  هذه  على  التغلب  برينكر 
من  المعين  القارئ  الكلي   الذي   ي�شتخل�شه  للفهم  تابع  االأرج��ح  على 
لدى  ن  المخمَّ المق�شد  ب�شكل حا�شم  الكلي   يحدده  الفهم  الن�ص؛ ذلك 
الباث،   اأي   الق�شد التوا�شلي   الذي   اتبعه المتكلم /  الكاتب بن�شه ح�شب 
المتلقين /  القراء  بين  الخالف  وقوع  اإمكان  راأي   المتلقى،   فاإنه   يبقى 
المعرفية  االأ�ش�ص  مختلفة،   اأهمها  العتبارات  الن�شو�ص  م�شمون  حول 
اأ�شا�ص تحديد  التي   يتفاوتون في   اكت�شابها،    ولكن  واالإدراكية والثقافية 
المو�شوع  هو  الرئي�ص   للن�ص  و�شوًحا،   فالمو�شوع  اأكثر  هنا  الن�ص  نواة 
اأ�شا�ص  على  المكت�شفة  الن�ص  وظيفة  مع  اأمثل  ان�شجاًما  الذي   ين�شجم 

تحليلي   توا�شلي  -  براجماتي   للن�ص . 
المو�شوعي   الذي   يعد  الب�ش��ط  مفهوم  في   اإي�شاحه  برينكر  ويذهب 
اأ�ش��ا�ًشا ل�ش�ور الب�شط المو�شوعي   التي   اقترحها اإلى اأنه   يمكن اأن   ُيو�شف 
ب�شط المو�شوعات ح�ول المحتوى الكلي   للن�ص باأنه ربط اأو ائتالف بين 
مقوالت عقلية محددة تحديًدا منطقًيا وداللًيا،   تق�دم العالقات الداللية 
ن�شية  في   اأج��زاء  عنها  المعبر  الجزئية  المو�شوعات  اأو  للم�شامين 
مف��شلة  ) عنوان،   وفقرات،   وج�مل ..  اإلخ (  حول النواة المو�شوعية للن�ص  
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) مو�شوع الن�ص ( ) مثل التخ�شي�ص والتعليل ..  اإلخ ( .  وهكذا   يمكن اأن  
دقيقة  في   خطوتين -  في   اإ�شارة  المو�شوعي   للن�ص  الب�شط  تحليل   يقع 
االإ�شهام  نك�شف عن  اأن  نحاول  االأولى  التحليل -  في   الخطوة  الإجراءات 
الم�شموني   الذي   تحققه الق�شايا المف�شلة اأو المركبات الق�شوية حول 
الم�شمون الكلي   للن�ص،   واأن ن�شوغه باإيجاز ما اأمكن  ) في   �شورة �شميمة 
ا�شمية اأو فيما ُت�شمى الجملة الخبرية .  وتكمن الخطوة الثانية في   تحديد 
الجزئية  المو�شوعات  اأو  للم�شامين  المنطقية -  الداللية  العالقات 
الم�شتخل�شة في   الخطوة االأولى حول مو�شوع الن�ص،   وفي   و�شفه و�شًفا 

.)80  ،79 مقولًيا  )برينكر 2005: 
اأما �شور الب�شط المو�شوعي   االأ�شا�شية التي   اقترحها برينكر و�شرحه 
�شرًحا مف�شالً   في   كتابه من �ص 83  وما بعدها،   ال   يت�شع المقام له، فهي  

 ال�شور االأربُع االآتية : 
 -  الب�شط المو�شوعي   الو�شفي . 
 -  الب�شط المو�شوعي   ال�شردي . 

 -  الب�شط المو�شوعي   االإي�شاحي  ) اأو التف�شيري (. 
 -  الب�شط المو�شوعي   الحجاجي . 

في   الن�ص،   يتلخ�ص  علماء  من  نقًدا  ا  اأي�شً التق�شيم  هذا  لقى  وقد 
ن�شو�ص  اإل��ى  للن�شو�ص  المعروف  التق�شيم  « اأم���ا  واورزن��ي��اك    عبارة 
وتف�شيرية، وجدلية، فيقوم على معايير   غير متجان�شة   �شردية وو�شفية 
.  فالن�شو�ص ال�شردية ت�شير بوجه خا�ص اإلى اأنماط معينة من االإحاالت 
المحموالت  من  معينة  اأنماط  اإلى  الو�شفية  الن�شو�ص  الزمنية،   وت�شير 
الداللية  ) خوا�ص و�شمات وما اأ�شبه (.  واأخيًرا ت�شير الن�شو�ص الجدلية 
اإلى اأنماط معينة من المحموالت االإنجازية  ) تحليل،   و�شرح،   ودح�ص ... 

.)49  اإلخ ». )واورزنياك 2003: 
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وي�شعب على المرء اأن   يدرك مدى التطوير الذي   اأحدثه برينكر على 
النظرية  لجوانب  وعميقة  اأ�شا�شية  معرفة  الكالمي   دون  الفعل  نظرية 
وبخا�شة لدى ج  . ل .  اأو�شتن،   وج .  ر .  �شيرل .  ود .  فوندرلي�ص وغيرهم(؛ 
الن�ص  وظيفة  كاٍف   لمفهوم  النظري   والمفهومي   الإي�شاح  فهي   االأ�شا�ص 
وتحليل  االأ�شا�شية  الن�شية  الوظائف  لو�شف  برينكر  ال��ذي   يقدمه 
نظرية  من  جوهرية  عنا�شر  من  موؤتلف  مزيج  اأ�شا�ص  على  الن�شو�ص 
الوظائف  هذه  تعد  التوا�شل،   اإذ  نظرية  من  الكالمية،   واأخرى  االأفعال 

الن�شية اأ�شا�ًشا وظائف توا�شلية مختلفة . 
في   بناء  خ��ا���ص  ب�شكل  �شيرل  ت�����ش��ورات  على  برينكر  اعتمد  لقد 
الوظائف التوا�شلية التي   اقترحها في   �شوء موؤ�شرات االإنجاز .  وقد قام 
ت�شنيف �شيرل لالأفعال الكالمية على معايير متباينة،   نقت�شر هنا على 

المعيارين االأهم،   وهما : 
1 -  الغر�ص االإنجازي   للفعل الكالمي،   اأي   الق�شد التوا�شلي،   الذي   يبتغيه 
متكلم ما بمنطوقه  )« ما   يريد المتكلم اأن   ينجزه بمنطوقه »( .  وفي  
 اإطار هذا المعيار   يتو�شل �شيرل اإلى االأو�شاف المميزة لكل مقولة 

من المقوالت  ) االأق�شام الخم�شة لالإنجاز (: 
اأو   غير  كاذبة،   �شحيحة  اأو  ) �شادقة   -  االإخباريات :  وتعر�ص حالة  

�شحيحة (. 
 -  التوجيهات :  وينبغي   هنا اأن   ُيحمل ال�شامع على فعل  ) عمل (  �شيء . 
بفعل في   الم�شتقبل   ،   اأي   نف�شه هنا  المتكلم   -  االلتزاميات :  ويلزم 

 يلتزم ب�شلوك معين . 
 -  التعبيريات :  وهي   تعبير عن موقف نف�شي   للمتكلم من الحالة التي  

 تو�شف في   الق�شية . 
 -  االإعالنيات :  ويوؤدي   هنا االإنجاز الموفق اإلى توافق بين الم�شمون 

الق�شوي   والواقع . 
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2 - اتجاه المطابقة بين م�شمون المنطوق  ) المفردات (،   والوقائع  ) في  
 العالم (. 

العالم  العالم،   فاإن  الكلمات  تطابق  اأن  االإخبارات  فبينما   ينبغي   مع 
مع التوجيهات وااللتزاميات   ُيغيَّر بحيث   ينا�شب العالم المفردات .  ومع 
التعبيريات ال   يوجد اأي   اتجاه بين العالم والكلمة،   اإذ   ُي�شترط اأن �شدق 
الق�شية اأمر بدهي .  ومع التوجيهات تتطابق -  كما قيل من قبل -  الكلمات 

 .)134  ،133 والوقائع  ) الموؤ�ش�شية (.. )برينكر 2005: 
االأفعال  لفهم  جوهرًيا  العرفيةَ   �شرًطا  برينكر  اإدراج  هنا  ويالحظ 
اأن  ا .  ويعني   هذا  اأي�شً اللغوية،   فهي   لي�شت ق�شدية فح�شب   ،   بل عرفية 
كل  قواعد   ،   تعلمها  وفق  اللغوية  الجماعة  داخل  ُتنَجز  اللغوية  االأفعال 
�شريك لغوي   في   عملية تكيفه االجتماعي   تعلًما تاًما بدرجة اأكثر اأو اأقل . 
 يمتلك �شركاء االت�شال اإذن معرفةً   م�شتركة عن اأي   ال�شروط،   ووفق اأي  
 قواعد   يمكن اأن ُتجري   اأفعال لغوية معينة في   مواقف االت�شال .  ويمكن 
للمتلقي   اأن   يهتدي   بناءً   على تلك ال�شروط والقواعد ال�شارية عرفًيا مع 
منطوق اأو ن�ص ما اإلى طريقة الفهم التي   يطمح اإليها الباث،   اأي   عرف 

ماذا   ينبغي   اأن   يعد المنطوق  ) اأيعده خبًرا اأم �شوؤاالً   اأم اأمًرا  ..  اإلخ (. 
التوا�شل،   اأفعال الكالم ببحث  ويالحظ كذلك مناداة برينكر بربط 
اأن   يتبعه  العلوي   الذي   يجب  المفهوم  التوا�شل  واقعة  مفهوم   حيث   يعد 
مفهوما الفعل الكالمي   ونوع الن�ص .  ويعد ال�شوؤال مثالً   بو�شفه جزًءا من 
واقعة التوا�شل فعالً   اإنجازًيا معيًنا ونوًعا ن�شًيا محدًدا في   الوقت نف�شه . 
 اأما الرجاء  ) الطلب (  فهو فعل اإنجازي،   ولي�ص نوًعا ن�شًيا،   اإذ   يمكنه اأن  
 يتحقق من خالل اأنواع ن�شية مختلفة  ) الر�شالة،   والبرقية،   وال�شوؤال ... 
اأن   ن�شي   ،   ُيمكن  نوع  فعالً   اإنجازًيا،   ولكنه  لي�ص  فهو  المثل   اإلخ (.  اأما 
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 ُي�شتخدم لتنفيذ فعل اإنجازي   معين،   والر�شالة نوع ن�شي   يمكن اأن   يعر�ص 
فعالً   اإنجازًيا اأو عدة اأفعال اإنجازية متباينة .. 

هو  اللغوي   اأ�شا�ًشا  المنطوق  هذا  توجه  الذي   يحدد  اأن  وهكذا   يتبين 
اأو ق�شده داخل مجري   عملية  البراجماتي   الذي   ي�شكل وظيفته  المكون 
الثالثة  المكونات  على  في   تف�شيله  واورزن��ي��اك  التوا�شل .  ولذا   يركز 
البراجماتي،   اإذ   يعد  للمكون  البراجماتي   والداللي   والنحوي   وت�شديره 
م�شامين  من  منطوًقا  البراجماتي   لي�ص  المنظور  لغوي   من  منطوق  كل 
ا .  المنطوق اللغوي   هو اإذن فعل  فح�شب،   بل هو منطوق من المقا�شد اأي�شً
داخل مجريات فعلية .  ويغير كل فعل  ) براجماتي  -  توا�شلي (  العالقات 
ذات  التالية  لالأفعال  ال�شروط  التوا�شل  ،   وُيوجد  �شركاء  بين  القائمة 

.)87 الطبيعة اللغوية وغير اللغوية  )واورزنياك 2003: 
وظائف  في   ت�شكيل  عامالً   موؤثًرا  ا  الكالمي   اأي�شً الموقف  �شار  وقد 
االأفعال  لبنية  التحليل  اأ�شا�ص  وفهمها،   فهو  وتف�شيرها  المنطوقات 
كما   يقرر  اأنه  اإلى  برينكر  ذهب  خا�ص .  وقد  بوجه  االإنجازية  الكالمية 
-  كما  الن�ص   وظيفة  ف��اإن  ما  لمنطوق  الفعل  االإنجازي   خا�شية  الفعل 
في   الن�ص،   اأي   ن�وع  التوا�شل  كيف�ية  بالتف��شيل  -  تحدد  ذلك  �شيو�شح 
المتل�قي   بال�ن��ص .  ت�ج�اه  الب�اث  ع�ن�ه  الت�وا�ش�لي   الذي   ع�بر  االح�ت�كاك 
 وال   يختلف عن هذا كثيًرا،   بل ال   يبعد عنه مطلًقا   ،   واإن كان في   عبارة 
مغايرة ما قرره واورزنياك في   حديث مف�شل عن ذلك العامل،   اإذ   يقول  
:  ينطلق تحليل الفعل الكالمي   القائم على اأ�شا�ص براجماتي   من الموقف 
عنا�شر  بو�شفها  وال�شامع  المتكلم  الأدوار  مواقف  الكالمي   الذي   تتبعه 
اأ�شا�شية .  ولما كان �شريكا االأدوار   ي�شتركان على نحو متباين في   واقعة 
بداهة  ثبت  الفهم،   فقد  بحًثا عن  بطرق مختلفة  الن�ص،   اأي   يتفاعالن 
المتكلم  لل�شانيات  اأو  وال�شامع  المتكلم  اإمكانُ   ذلك و�شرورته لنظريات 
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وال�شامع،   ويمكن اأن ُتعلل اختالَف   منظورات المتكلم وال�شامع الت�شاوؤالُت  
 االآتية التي   يجب اأن ُتفَهم بو�شفها تف�شيرات اأ�شا�شية للموقف . 

 -  من منظور المتكلم :  ماذا اأقول لكي   يفهمني   ال�شامع؟
 :3002 قال؟)واورزنياك  بما  ال�شامع :  ماذا   يعني   المتكلم  منظور  من 

.)98

اأو �شياق الموقف .  ولذلك   اإذن كل فعل لغوي   مت�شمن في   �شياق الفعل 
ما  خالل  من  االإنجاز  اأبنية  في   تحليل  حا�شًما  دوًرا  اإليه  برينكر   ُي�شند 
ا  اأي�شً نراعى  اأن  علينا  ال�شياق .  يقول :  ولذلك  بموؤ�شرات  عليه  ا�شطلح 
الموؤ�ش�شي ،   المعينة،   واالإط���ار  االأدوار  ) مثل :  عالقة  ال�شياق   موؤ�شرات 
 والمعرفية الخلفية ...  اإلخ ( ،   بل في   حاالت كثيرة ال   ُيح�شم اأي   اإنجاز    محدد 

.)117 قد تم بوجه عام اإال بناءً   على معلومات �شياقية  )برينكر 2005: 
ويعتمد برينكر في   تحليل اأبنية االإنجاز وتاأثيرها ووظائفها على مزيج 
الكالمي   الفعل  نظرية  تلقوا  الذين  االألمان  الن�ص  علماء  ت�شورات  من 
 واأ�شهموا في   تطويرها باإدراج عنا�شر اأ�شا�شية في   نظرية التوا�شل فيه،  
اأو�شح  اأن   وت�شكيل اتجاه متميز في   التعامل مع الن�شو�ص .  واأحاول هنا 
باإيجاز �شكالً   من اأ�شكال هذا التطوير المتمثل في   نظرية وظيفة الن�ص 
اأنه في   تحليل  اإلى  لبرينكر،   واأ�شير ابتداءً   مو�شًحا المفاهيم االأ�شا�شية 
اأ�شا�شية،   ُبَني   لغوية  اأفعال  من  تتابع  باأنه  الن�ص  ف  االإنجاز   ُيعرَّ اأبنية 
 ب�شورة متدرجة  ) ت�شمى  « اأفعاالً   اإنجازية »(  ،   ويعد الفعل االإنجازي   وحدة 
متدرجة«  في   هذا  » ُبِنيَ   ب�شورة  الن�ص،   وتعني   عبارة   لتكوين  اأ�شا�شية 
ال�شياق اأنه تقوم بين االأفعال االإنجازية عالقات ُدَنيا وعليا متنوعة،   حيث  
اإنجازي   محدد في   العادة على االأفعال االأخرى .  هذا الفعل    يهيمن فعل 

 يعين الهدف الكلي   للن�ص . 
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ويحاول اأن   يو�شح م�شطلح  » وظيفة الن�ص«  معتمًدا على اأفكار جرو�شه 
ومتاأثًرا بها ب�شدة بالو�شف االآتي :  ي�شف م�شطلح  »وظيفة الن�ص «  ق�شد 
عرفًيا،   اأي   محددة،   و�شارية  بو�شائل  عنه  المعبر  الباث  لدى  التوا�شل 
 مقررة ب�شكل ملزم في   جماعة التوا�شل ...  ويطابق هذا المفهوم لوظيفة 
الكالمي   للفعل  الفعل  بنظرية  الخا�ص  المفهوم  بعيد  حد  اإل��ى  الن�ص 
العرفي   الأفعال  المق�شدي   بالجانب  الجانب  فيه  تربط  االإنجازي،   اإذ 

.)122 لغوية بع�شها ببع�ص على نحو مماثل  )برينكر 2005: 
المتكلم؟   يجيب  ق�شد  مع  الن�ص  وظيفة  تتطابق  هل  االآن  ونت�شاءل 
جرو�شه عن ذلك بالنفي   ،   اإذ   يفرق بين وظيفة الن�ص،   والق�شد الحقيقي  
 للباث .  ففي   الواقع كما   يقول   يمكن اأن   يماثل الق�شدُ   الحقيقي،   المق�شدُ  
فاإن  معها .  ولذا  اأن   يتطابق  ال   يجب  اأنه   الم�شمر،   وظيفةَ   الن�ص،   غير 
الوظيفة االإبالغية مثالً   مميزة للخبر ال�شحفي،   واإن توخي   الباث خفية 
ا .  اأما الفي�شل الوحيد في   تحديد وظيفة الن�ص فهو  ق�شًدا اإقناعًيا اأي�شً
ما   يريد الباث اإفهامه باأن   ي�شتند اإلى قواعد  ) اأعراف (  معينة ذات طبيعة 

لغوية وتوا�شلية . 
وفي   اإطار هذا االتجاه الن�شي   ُتعزى اإلى ال�شياق اأهمية جوهرية في  
 التف�شير التوا�شلي  -  الوظيفي   للن�شو�ص،   فاإذا لم تظهر في   الن�ص اأي 
اأو ت�شمن موؤ�شرات لغوية مناف�شة،   اأي   موؤ�شرات لغوية �شريحة تحديًدا 
اأن  االأمر  اآخر  توا�شلية مختلفة،   فاإنه   يمكن   موؤ�شرات تدل على وظائف 
ُتحدد على اأ�شا�ص موؤ�شرات ال�شياق فقط اأي وظيفة ن�شية موجودة فعالً . 
 اإن اإمكانية تناف�ص الموؤ�شرات خا�شةً   تبين بو�شوح اأن الك�شف عن وظيفة 
اإن  لي�ص   غير ..  بل  لغوية  معايير  اأ�شا�ص  على  اأن   يحدث  ال   يمكن  الن�ص 

التحليل ال�شياقي   يقدم في   االأ�شا�ص الكلمةَ   الف�شل . 
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الن�شية  للوظائف  ت�شنيف  و�شع  اإل��ى  ذل��ك  م��ن  برينكر  ويخل�ص 
اإلى  لالإنجاز  في   تنميطه  �شيرل  تاأثر  كما  اأنه  الوا�شح  االأ�شا�شية .  ومن 
واالإعالنيات،   والتعبيرات  واالل��ت��زام��ي��ات  والتوجيهيات  االإخ��ب��اري��ات 
العر�ص،   ووظيفة  وظيفة  اإلى  اللغوية  للوظائف  الم�شهور  بولر   بتق�شيم 
التعبير،   ووظيفة اال�شتثارة   ،   فقد تاأثر برينكر في   ت�شنيفه بتنميط �شيرل 
مع بع�ص االختالفات ،   اإذ   يرى اأنه   يرتكز على معيار موحد في   تحديده 
الباث  به  التوا�شلي   الذي   يعبر  االحتكاك  نوع  الن�ص،   اأي   على  لوظائف 
بالن�ص نحو المتلقي ،   يقول معبًرا عن ذلك �شراحة :  ويمكن من خالل 
ذلك التو�شل اإلى ت�شنيف اأكثر تجان�ًشا،   ونختار اأ�شا�ًشا لتق�شيمنا ت�نميط 
�شيرل لالإنجاز .  ولكنه اأجرى بع�ص التعديالت عليه،   وفي   اإطار الجانب 
اأ�شخا�ص   ينتهي   اإلى  عدة  بين  التبادلية  التوا�شلي -  الوظيفي   للعالقة 

القائمة االآتية للوظائف الن�شية االأ�شا�شية : 
 -  وظيفة االإبالغ .

-  وظيفة اال�شتثار .
-  وظيفة االلتزام .

-  وظيفة االت�شال . 
 -  وظيفة االإعالن.

.)137  ،136                         )برينكر 2005: 
قبل  الوظائف  هذه  من  وظيفة  لكل  موجز  تحديد  على  هنا   ونقت�شر 
االنتقال اإلى اإ�شكالية اأنواع الن�شو�ص التي   لم تعالج بمثل عمق معالجة 

و�شف �شروط الن�شية وتحتاج اإلى جهود كبيرة .  
 -  في   وظيفة االإبالغ :  ُيفهم الباث المتلقي   اأنه   يوفر له معرفة،   واأنه   يريد 

اأن   يبلغ   �شيًئا ما . 
اأن   يتخذ  على  المتلقي   اأنه   يحثه  الباث  اال�شتثارة :  ُيفهم   -  في   وظيفة 
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موقًفا محدًدا تجاه �شيء ما  ) التاأثير في   الراأي ( ،   و /  اأو اأن   ينجز فعالً  
 معيًنا  ) التاأثير في   ال�شلوك (. 

 -  في   وظيفة االلتزام :  ُيفهم الباث المتلقي   اأنه ملزم باإنجاز معين . 
بالن�شبة  االأمر   يتعلق  المتلقي   اأن  الباث  االت�شال :  ُيفهم   -  في   وظيفة 
�شخ�شي   والحفاظ  ات�شال  اإقامة  ) وبخا�شة  ال�شخ�شية   بالعالقة  له 

عليه (. 
واقًعا جديًدا،   واأن  الن�ص   ُيوِجد  اأن  الباث  االإعالن :  ُيفهم   -  في   وظيفة 
)برينكر  معين ...  عامل  ) الناجح (  للن�ص   يعني   اإدخ��ال  المنطوق  

137 وما بعدها(.  :2005

الن�ص  وظيفة  في   نظرية  االأ�شا�شية  للجوانب  تحديدنا  ونختم 
دقيًقا،   و�شًفا  وو�شفها  الن�شو�ص  اأن��واع  ح�شر  اإ�شكالية  اإلى  باالإ�شارة 
برينكر من  كما   يقول  ننطلق  اأن  الفعل  نظرية   حيث   يمكننا من منظور 
اأنواع الن�شو�ص هي   نماذج �شائدة  التعريف االآتي   الأنواع الن�شو�ص :  اإن 
عرفًيا الأفعال لغوية مركبة،   ويمكن اأن ُتو�شف باأنها روابط نمطية في   ُكلٍّ  
 منها بين �شمات �شياقية  ) موقفية ( ،   ووظيفية توا�شلية وتركيبية  ) نحوية 
 -  مو�شوعية (.  وقد تطورت من الناحية التاريخية في   الجماعة اللغوية،  
 وتتبع المعرفة اللغوية الأ�شحاب اللغة،   ولها تاأثير معياري،   غير اأنها تي�شر 
في   الوقت نف�شه التعامل التوا�شلي   باأن تقدم للمتوا�شلين بدرجة اأكثر اأو 

اأقل توجيهات محكمة الإنتاج الن�شو�ص وتلقيها . 
وعلى ذلك   يمكن اأن نقترح معايير �شليمة للتمييز بين اأنواع الن�شو�ص : 

 -  وظيفة الن�ص :  معيار اأ�شا�شي  ) االأق�شام الن�شية الخم�شة ...(. 
 -  معايير �شياقية :  اأ�شكال مختلفة للتوا�شل بناءً   على �شمات موقفية . 

 -  معايير تركيبية :  مو�شوع الن�ص،   اأو �شكل الب�شط المو�شوعي . 
371 وما بعدها(. )برينكر 5005: 
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وهكذا   يمكن اأن نرجح اتفاق اتجاهات البحث الن�شي   في   النظر اإلى 
في   تحليله  اأن   يراعى  بد  ال  متما�شكة،   ولذا  كلية  وحدة  بو�شفه  الن�ص 
ذلك الت�شافر بين اأبنيته النحوية والداللية والبراجماتية،   فلم   يعد من 
ذلك  بعينها،   وينعك�ص  ببنية  مقبول،   ُيكتفي   فيه  و�شف  تقديم  الممكن 
رف�شه  اأك��د  حيث  موؤخًرا  بوجراند  الذي   اقترحه  في   المخطط  بجالء 
التام للف�شل بين م�شتويات اللغة،   فلكل م�شتوى وظيفة في   �شبكة معقدة 
المعاني   بين  تفرق  اأن  في   النظام؛  وظيفة  لها  للوظائف،   فالفونيمات 
المعاني   للنحوية  اإخ�شاع  وظيفة  لها  االأ�شوات   ،   والمورفيمات   بوا�شطة 
بوا�شطة اأجزاء الكلمات،   والوحدات المعجمية لها وظيفة تحويل المعاني  
 اإلى األفاظ معجمية بوا�شطة الكلمات،   وال�شنتجميمات لها وظيفة تحويل 
المعاني   اإلى االأفقية بوا�شطة المركبات والجمل،   والن�شو�ص لها وظيفة 
دمج المعاني   بوا�شطة ن�شو�ص م�شاحبة،   واأخيًرا اأ�شكال الن�شو�ص لها 

وظيفة قولبة المعاني   بوا�شطة نماذج الن�ص . 
اإن التحوالت الم�شتمرة التي   ي�شهدها علم لغة الن�ص،   والتطور الذي  
 يجريه علماء الن�ص ب�شكل دائم على كثير من نظرياته ونماذجه اإلى حد 
وروؤاها  ت�شوراتها  الن�شي   واختالف  البحث  اتجاهات  تعدد  معه  د  ُر�شِ
ومقوالت،   ودرجة انفتاحها على   علوم مختلفة،   ولكن تظل للت�شاوؤالت التي  
 طرحها جيرد اأنتو�ص وجاهتها،   وقد حاولنا اأن نجيب هنا قدر الم�شتطاع 
عن بع�شها،   ومن اأهمها :  هل   ي�شتجيب علم لغة الن�ص التجاهات جديدة؟ 
ما الطرائق والمحاور الرئي�شة التي   تغلب على علم لغة الن�ص في   الوقت 
ال  تداخل  في   مرحلة  دخ��ل  مدمج؟   هل  علم  اإل��ى  تحول  هل  الحا�شر؟ 
رجعة فيها؟ ...  اإلخ اأما ال�شوؤال المحوري   الذي   كان لب اهتمامنا في   هذه 
المعالجة المخت�شرة لالأ�شول النظرية واأهم التحوالت فهو ما م�شتقبل 
علم لغة الن�ص؟ اأو هل ال   يزال ثم م�شتقبل لعلم لغة الن�ص؟واأخيًرا    كما  
   Quo :ي�شيع في   اأو�شاط الباحثين في   اتجاهات البحث الن�شي   المعا�شر 

vadis Textlinguistik  علم لغة الن�ص،   اإلى اأين؟ ! 
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ا�ستخدام ل�سانيات الن�ص يف حتليل اخلطاب اللغوي

درا�سة تطبيقية على ق�سيدة القد�ص عا�سمة الثقافة العربية

لل�ساعر فواز غالب عابدون

فاتن خليل حمجازي)*(

اأواًل: موجز البحث:
تربط  حيث  الن�ص,  لدرا�سة  جديدًا  منهجًا  الن�ص  ل�سانيات  تقدم 
المبدع بالمتلقي و ال�سياق, والن�ص و تـنظر في اأ�سباب ن�سو�سية الن�ص؛ 
كونه خطابًا متداواًل له تاأثيره في المتلقي. اإال اأن هذا المنهج لم ي�ستقر 
بعد. كما اأن تداخل االخت�سا�سات الم�سهمة في بنائه يجعله غير قابل 
لال�ستقرار في حدود �سلبة . ولعّل في ذلك جانبًا اإيجابّيًا حيث تتحّرك 
الخطاب  مالب�سات  ك�سف  على  قادرة  اإبداعّية.  اإ�سافة  كّل  مع  الحدود 

والغو�ص في اأعماقه.
وقد تم اختيار القد�ص عا�سمة الثقافة العربية لل�ساعر »فواز عابدون«, 
هذه  في  ال�سائد  العربي  الخطاب  نمط  عن  جلّية  بطريقة  تعّبر  الأنها 
المرحلة التاريخية, من خالل ن�ص محكم االإ�ستراتيجية, عرف �ساحبه 
كيف ينظم مفاهيمه و يبني عالمه في ظل ظروف تاريخية واجتماعية, 

ونف�سية, و �سيا�سية يعي�سها الوطن العربي.

  )*(
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وقد تناول التحليل العنا�سر االآتية:
1 - نمط الن�ص

2 - مو�سوع الن�ص و �سلب المو�سوع
3 - البنية الداللية للن�ص
4 - البنية ال�سكلية للن�ص
5 - اإ�ستراتيجية الخطاب

تت�سح في هذا الن�ص معرفة ال�ساعر هدفه من هذا الخطاب والمحدد 
من لهجته الموؤكدة على عروبة القد�ص, ومن ثم اختار االإ�ستراتيجيات 
المنا�سبة لتحقيق اأهدافه في المتلقين المحتربين, والموجزة في االآتي 

ذكره:
1 - ا�ستخدام النمط ال�سعري المنا�سب.

2 - ا�ستخدام اللغة الف�سحى الجزلة القوية والتراكيب المحكمة ال�سبك 
المنا�سبة ل�سمو مكانة مو�سوع الق�سيدة. 

3 - توظيف الخ�سائ�ص ال�سوتية. 
4 - الت�سوير المبني على ال�سدمة الدرامية.

5 - الحجاج المعتمد على اال�ست�سهاد بالتاريخ و اال�ستنتاج المنطقي,
6 - ت�سغيل الحوا�ص.

7 - جلد الذات.
8 - �سرخة االألم المنبهة.

     و قد تحققت في هذه الق�سيدة عنا�سر الن�سية التي جعلت درا�سة 
بحثية  نتائج  تحقيق  على  وقادرة  مجدية  المنهج  لهذا  وفقًا  الق�سيدة 
جديدة تقر ب�سالحية هذا المنهج لتحليل الخطاب اللغوي: )ال�سعري( 

ة. خا�سّ
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هذا  لتطبيق  المختارة  للق�سيدة  االأولى  القراءة  في  توقعناه  ما  هذا 
كان  التطبيق  في  البدء  قبل  لكن  الخطاب,  تحليل  في  الجديد  المنهج 
علينا اأن نبداأ بتحديد المق�سود بـ »تحليل الخطاب  اللغوي« و»ل�سانيات 
الن�ص«  التي اعتمد عليها منهجنا في هذا التحليل و التي بّينت ا�ستحالة  
ك�سف كل مكونات الن�ص, اإذ اإن المكونات الكامنة تظل في انتظار مناهج 
جديدة ت�سعى اإلى اإخراجها من اأ�سدافها القاّرة في اأعماق الن�ص. لهذا 
يمكن  ال  للدرا�سة  اختياره  يقع  الذي  الواحد  »المثال  ويول:  براون  قال 

تحليله اإال جزئيًا«)1(.

ثانياً: ل�سانيات الن�ص:
»فرع من فروع علم اللغة يدر�ص الن�سو�ص المنطوقة والمكتوبة)...(
وترتبط  الن�ص,  اأجزاء  بها  تنتظم  التي  الطريقة  توؤكد  الدرا�سة  وهذه 
اللغوية  »الدرا�سة  وهي:  المفيد«)2(.  الكل  عن  لتخبر  فيمابينها 
الن�سي,  للتما�سك  اللغوية  لالأدوات  »الدرا�سة  هي:  اأو  للن�سو�ص«)3( 
لدى  خلفية  وجود  و�سرورة  ال�سياق  اأهمية  تاأكيد  مع  والداللي  ال�سكلي 

المتلقي حين تحليل الن�ص«)4(.
لغة  علم  كري�ستال  دافيد  يعرف  وال�سوتيات  اللغويات  معجم  وفي 
واأنواعها,  الن�سو�ص,  �سمات  في  يبحث  الذي  العلم  »هو  بقوله:  الن�ص 
اأدق �سورة  اإلى تحليلها في  الترابط واالن�سجام داخلها, ويهدف  و�سور 
تمكننا من فهمها وت�سنيفها وو�سع نحو خا�ص لها, مما ي�سهم في اإنجاح 
عملية التوا�سل التي ي�سعى اإليها منتج الن�ص, وي�سترك فيها متلقيه«)5(. 
الن�سية  بالل�سانيات  »يق�سد  بقوله:  فيحدده  مانغونو  دومينيك  اأما 
اأي خ�سائ�ص االت�ساق و االن�سجام  التخ�س�ص الذي مو�سوعه الن�سية 
من  النوع  هذا  اإن   )...( للجمل  ت�سل�سل  عن  عبارة  الن�ص  تجعل  التي 
لكنها  و  مختلفة   و  عديدة   نظر  وجهات  من  يجرى  اأن  يمكن  االأبحاث 
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متكاملة وجهة نظر المنتج )ما هي ال�سيرورات الم�سخرة الإنتاج ن�ص ذي 
وحدة ؟( ووجهة نظر المتلفظ الم�سارك )كيف يتاأتى لنا فهم الن�ص, 
اأي تمثل مختلف مكوناته؟( ووجهة نظر المحلل الذي يعالج الن�ص كبنية 
تراتبية )...( اإن تحديد حقل الل�سانيات الن�سية مثار جدال, و�سجال, 
ذلك اأن بع�ص الدار�سين يرون باأن مو�سوعها هو ظواهر االن�سجام, في 
حين اأن البع�ص االآخر ينحون �سوب ق�سايا االأنواع ونمذجة الخطابات,  

وهم ب�سنيعهم هذا اأقرب من اآفاق تحليل الخطاب«)6(. 

ثالثاً: ن�ساأة ل�سانيات الن�ص:
�سرورة  الع�سرين  القرن  من  االأول  الن�سف  لغويي  من  العديد  اأكد 
التاأ�سي�ص لل�سانيات تدر�ص الن�ص بو�سفه وحدة لها خ�سائ�سها البنيوية 
المميزة ومنهم لوي�ص هلم�سليف, وميخائيل بختين حيث �سرح بختين, 
الكبرى  اللغوية  المجموعات  اأغوار  �سبر  اأبدًا  تحاول  لم  الل�سانيات  باأن 
كالملفوظات الطويلة التي ن�ستعملها في حياتنا العادية, مثل الحوارات 
الجملة,  تتجاوز  لم  عا�سرها  التي  فالل�سانيات  وغيرها.  والخطابات 
ولو  الم�ستوى,  ذلك  من  اأبعد  اإلى  التحليل  اإي�سال  الل�سانيات  وباإمكان 

ا�سطر اإلى اال�ستعانة بعلوم اأخرى من اأجل ذلك)7(. 
عنوان  تحت  المجال  هذا  في  مهمة  درا�سة   »هاري�ص«  قدم  وقد 
اللغوية  العنا�سر  بتوزيع  وكان هاري�ص مهتمًا  1952م(  الخطاب  )تحليل 
و�سياقه  الن�ص  بين  الروابط  عن  والبحث  المطولة,  الن�سو�ص  في 
ما  بقدر  جديد  لعلم  تاأ�سي�سًا  منه  المحاولة  هذه  تكن  ولم  االجتماعي. 
في  التوزيعية  البنيوية  المناهج  لنقل  وخطوة  لنظريته,  تعدياًل  كانت 

التحليل اإلى م�ستوى الن�ص.
اأما الموؤ�س�ص الحقيقي لهذا العلم فهو »تون اأ. فان دايك« الذي اأ�سدر 
كتابه االأول المو�سوم »بع�ص مظاهر نحو الن�ص« �سمنه اأفكاره وت�سوراته 
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الخطاب  بين  يميز  لم  الكتاب  هذا  وفي  العلم.  هذا  ومبادئه  الأ�س�ص 
وال�سياق«  »الن�ص  بعنوان  بعده  موؤلف  في  ذلك  تدارك  لكنه  والن�ص, 
اقترح فيه تاأ�سي�ص نحو عام للن�ص ياأخذ بعين االعتبار كل االأبعاد التي 
البنيوية وال�سياقية والثقافية,  لها �سلة بالخطاب, بما في ذلك االأبعاد 
وهو ما تجلى وا�سحًا بعد ذلك في كتابه »علم الن�ص: مدخل متداخل 
المجال  هذا  في  ذلك  بعد  االأعمال  تتابعت  ثم  1980م«  االخت�سا�سات 
على يد جلي�سون وهارفيج  ودري�سلر و فاينري�ص وكالو�ص برينكر وروبرت 
اللغة  علم  مجال  في  االأعمال  من  مجموعة  ترجمت  وقد  بوجراند.  دي 

الن�سي ومن هذه االأعمال:
- علم الن�ص: مدخل متداخل االخت�سا�سات 1980م«, فان دايك ترجمة 

د �سعيد ح�سن بحيري,
1980م ترجمة د.  - الن�ص و الخطاب و االإجراء, روبرت دي بوجراند 

تمام ح�سان
دايك,  فان  الن�ص(,  علم  اإلى  اأولي  )مدخل  ووظائف  بنى  الن�ص:   -

ترجمة منذر عيا�سي , �سمن كتاب العالماتية وعلم الن�ص. 
- الن�ص وال�سياق )ا�ستق�ساء البحث في الخطاب الداللي و التداولي(, 

فان دايك, ترجمة عبدالقادر قنيني.
- التحليل اللغوي للن�ص )مدخل اإلى المفاهيم االأ�سا�سية و المناهج(, 

كالو�ص برينكر, ترجمه وعلق عليه د �سعيد ح�سن البحيري.
- تحليل الخطاب, ج.ب براون وج. يول. ترجمة وتعليق د. محمد لطفي 

الزليطي ود. منير التريكي.
- مدخل اإلى علم اللغة الن�سي, فولفجانج هاينه من و ديتر فيهفيجر, 

ترجمة د. فالح العجمي.
- مدخل اإلى علم الن�ص, )م�سكالت بناء الن�ص( زت�سي�سالف واأورزنياك 

ترجمة د �سعيد ح�سن بحيري.
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- وقد بلغت الدرا�سات الن�سية اأوجها مع اللغوي االأمريكي »روبرت دي 
والخطاب  »الن�ص  المجال  هذا  في  موؤلفاته  اأ�سهر  ومن  بوجراند«. 

واالإجراء« و»مدخل اإلى ل�سانيات الن�ص«.
النوع  اإلى هذا  العرب  الباحثين  الترجمات على تعرف  �ساعدت هذه 
اإلى  اأبحاث عديدة نذكر منها: من نحو الجملة  من الدرا�سات, وبرزت 
)الن�ص  الروائي  الن�ص  وانفتاح  م�سلوح,  �سعد  للدكتور  الن�ص  نحو 
وال�سياق( ل�سعيد يقطين, وبالغة الخطاب و علم الن�ص للدكتور �سالح 
الخطاب لمحمد خطابي,  ان�سجام  اإلى  الن�ص مدخل  ول�سانيات  ف�سل, 
وعلم  عبدالكريم,  لجمعان  ن�سية(  ل�سانية  )درا�سة  الن�ص  واإ�سكاالت 
اللغة الن�سي بين النظرية والتطبيق درا�سة تطبيقية على ال�سور المكية 
الدر�ص  في  جديد  اتجاه  الن�ص  ونحو  الفقي.  اإبراهيم  �سبحي  للدكتور 

النحوي للدكتور اأحمد عفيفي.
اأن  اإلى  فتعود  العلم,  هذا  تاأ�سي�ص  اإلى  دفعت  التي  االأ�سباب  عن  اأما 
التوا�سل بين المتكلمين يتم عبر ن�سو�ص ترد في �سياقات معينة ولي�ص 
عبر كلمات معزولة يقول د. تمام ح�سان: »واالت�سال ال يتم بوا�سطة و�سف 
الوحدات ال�سغرى �سوتية و�سرفية, وال بعر�ص الوحدات النحوية, و اإنما 
باإن�ساء ن�ص ما, وقد  اأي  اأدائي حقيقي,  اللغة في موقف  يتم با�ستعمال 

يطول هذا الن�ص ويق�سر«)8(.
اإلى  اإذا كانت,  اإال  اأن الجملة ال تتحقق هويتها  وقد الحظ فان دايك 
الكالم من خالل  فاإن محاولة و�سف  لذا  اأخرى.  وتراكيب  جانب جمل 
اأن  من  فالبد  وعليه  النتائج.  م�سمـون  غير  اإجراء  هـو  الجمل,  و�سـف 

يكون مو�سوع الدرا�سة والو�سف وحدة لغوية اأ�سمل هي الن�ص)9(. 
وثمة �سبب اآخر يذهب اإلى اأن بع�ص الوحدات اللغوية, مثل الروابط 
اأدائها  كيفية  على  والوقوف  درا�ستها  يمكن  ال  الفعل  واأزمنة  وال�سمائر 
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لوظائفها اإذا وقفنا بالدرا�سة عند حدود الجملة بل يمكن الذهاب اأبعد 
من ذلك والقول: اإن تحـديد بع�ص هذه الوحدات )العنا�سـر االإ�سـارية( 
المحيطة  الظروف  اأي  التلفظ  مقام  اإلى  بالرجوع  اإال  يتم  اأن  يمكن  ال 

باإنتاج الن�ص)10(. 
اللغوي  المهتم بتحليل الخطاب  المنهج الجديد  ويالحظ ظهور هذا 
تحت م�سطلحات متعددة هي )نحو الن�ص( )ل�سانيات الن�ص( و)علم 
)ل�سانيات  م�سطلح  نرجح  ونحن  الن�ص(  لغة  و)علم  الن�سي(  اللغة 
المختلفة  االخت�سا�سات  التعبير عن  في  اأقدر  الل�سانيات  الأن  الن�ص(, 
المعينة على فهم الن�ص ب�سيغتها الجمعية فهي اأكثر من علم بالنحو, 

واأكثر من علم باللغة.

رابعاً: الخطاب اللغوي:
هو ر�سالة موجهة من ُمْر�ِسل اإلى ُمْر�َسل اإليه ليحقق فيه اأثرًا بو�ساطة 
اللغة عبر ال�سوت اأو الكتابة, وينطلق من ا�ستراتيجية محددة ير�سمها 
بناء على معرفته بالمر�سل اإليه و ال�سياق ووظائف اللغة والهدف المحدد 

واالأدوات اللغوية الكفيلة بتحقيق الهدف.
من هذا التعريف ن�ستطيع اأن نحدد عنا�سر الخطاب اللغوي بما االآتية:

1 - المر�ِسل
2 - المر�َسل اإليه

3 - الر�سالة 
4 - الهدف
5 - ال�سياق

6 - االإ�ستراتيجية
7 - اللغة
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خام�ساً: تحليل الخطاب اللغوي:
وغير  اللغوية  العنا�سر  معرفة  اإلى  تهدف  عملية  الخطاب:  تحليل 
لنقل  فّعالة  و�سيلة  جعله  في  ودورها  اللغوي,  للخطاب  المكونة  اللغوية 
الفكر, وتحقيق التوا�سل, وفر�ص �سكل التاأثير الذي يريده المخاِطب في 
المخاَطب. ويك�سف عن عوامل ن�سو�سية الن�ص التي تجعل منه وحدة 

خطاب متداولة. 
وقد حددنا الخطاب اللغوي الأن الخطاب قد يكون غير لغوي, يوؤّدي 
ما يوؤّديه الخطاب باللغة, يوظف عنا�سر غير لغوية من مثل االإيماءة, اأو 

بالتمثيل, اأو باالأ�سكال المنحوتة, اأو بالر�سم اأو بالمو�سيقا.
العـر�ص  بطريقة  المختلفة  باالإعالنات  زبائنه  يخاطب  والتاجر 

والتن�سيق.
والتلفاز يلجاأ اإلى ال�سورة الثابتة اأحيانًا  والمتحركة اأخرى اأو يزاوج 

بين ال�سورة  و الخطاب اللغوي.
فهذا الخطاب ي�ستعين باللغة اأداًة قادرة على اأداء وظيفتين مهمتين 
الوظيفة  توؤدي  حيث  التفاعلية)11(,  الوظيفة  و  التعاملية  الوظيفة  هما 
التعاملية عندما تقوم بنقل االأفكار والمعلومات ما بين االأفراد والجماعات 
فتوؤديها  التفاعلية)13(  الوظيفة  اأما  الثقافات)12(.   تطوير  في  فت�سهم 
اللغة عندما تحدث التفاعل االجتماعي بين االأفراد والجماعات, فاللغة 

تهدف اإلى تاأ�سي�ص العالقات االجتماعية وتعزيزها والحفاظ عليها.
اإن المنهج  في التحليل الّلغوي, ي�ست�سرف المعنى الكّلي للّن�ّص, �سمن 
النظرة  �سوء  على  والمكّونات  االأجزاء  ويحّلل  فيه  جاء  الذي  ال�سياق 
الكّلية ال�سمولّية للّن�ّص, الأن المعنى يتحّدد من خالل الّن�ّص ال من خالل 
الجملة - واإن كانت الجملة م�سهمة في �سناعة المعنى - حيث تعامل في 

هذا المنهج من منطلق القول بكّلّية الّن�ّص.
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لقد ميز بع�ص اللغويين)14( بين و�سف الن�ص, وتحليل الن�ص حيث 
يتم في الو�سف الن�سي تو�سيح مكونات الن�ص ابتداء من الجملة االأولى, 
واإدراج الدرا�سة االإح�سائية  التي تناولها الن�ص,  ثم بيان المو�سوعات 
لهذا  وفقًا   - يبداأ  حينئذ  الروابط,  بيان  حيث  من  الو�سف  اإطار  تحت 
الداخلية  الروابط  بيان  على  يعتمد  الذي  الن�سي  التحليل   - المنظور 
تف�سير  في  ال�سياق  وظيفة  ويبين  الخارجية  الروابط  و  الن�ص  الأ�ستات 
الو�سف خطوة من  اأن  تبدو متنافرة. ونحن نجد  التي قد  الن�ص  اأبعاد 
خطوات التحليل ومن ال�سعب اأن نف�سل الو�سف عن التحليل الأن بيان 
والدرا�سة  الن�ص  تحليل  قبل  يتم  لن  الن�ص  تناولها  التي  المو�سوعات 

االإح�سائية تعد جزءًا من عملية التحليل ال الو�سف. 
ويجب اأن ناأخذ بعين االعتبار عندما نريد التحليل اأن الخطاب اللغوي 
متنوع البنى واال�ستراتيجيات, وال ي�ستطيع اأن ي�ستغني عن عنا�سر غير 
لغوية حتى يكتمل البناء, و ي�سبح قادرًا على تحقيق االأثر المطلوب. هذه 

العنا�سر غير اللغوية تندرج �سمن ال�سياق الذي يتم فيه الخطاب. 
اإال  تحليله  يمكن  ال  للدرا�سة  اختياره  يقع  الذي  الواحد  »المثال  والأن 
جزئيًا«)15(  - كما قال براون   و يول -  و�سنقف في تحليلنا عند الجوانب 

التالية:
1 - نمط الن�ص

2 - مو�سوع الن�ص و �سلب المو�سوع  
3 - البنية الداللية  للن�ص 
4 - البنية ال�سكلية للن�ص
5 - اإ�ستراتيجية الخطاب
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ن�ص الخطاب
القد�ص عا�سمة الثقافة العربية)16( 

ــاُء ــن ـــ ــــاُل هـــــــذي فـــــــرحـــٌة وه ــــق وُي
�ُسـَجناُء دارِهـــــــْم  فــي  ُهـــُم  ــْن   ــّم ِم
ــاُء الــِحــّن ـــــلــهــا وال  َجــمَّ ــ�ــُص   ـــ ــْب الــلِّ ال 
ـــهـــا �ــســـــوداُء ـــواُب ـــــــنـــا اأثــــ وَعـــرو�ـــسُ
ــهــا االأ�ــســالء ــازٌف مــن َرْجــعـــِ ـــ ومــع
ـــبـــاُء ــهــا ُرَق ـــ ــِل ـــِر َحــْف ـــزاِه ــلــى م وعـــ
ــاُء ِدم وال�سـراب  حــمــرا   فالكاأ�ُص 
َعـــزاُء ــقــاَل  ُي اأن  اأ�سـبُه  والــعــــُـْر�ــُص 
الّرْم�سـاُء ها  َحرِّ في  َق�َسـْت  فلقد 
االأ�ــســـــمــاُء وال  ُيـــْبـــِرُئـــُه  ــُل  ــْف ــَح ال ال 
الـــَوْرقـــاُء ـــــِرهــا  بــاأ�ــسْ ُتـــــــَزفَّ  اأن  ال 
ــهــا الــ�ــّســـــــَـّمــاُء ـــ ــــُة... اإنَّ وهـــي االأبــــيَّ
ِن�سـاُء االأعـــزَّ  الــُقــْد�ــَص  ُيــراِقــ�ــصَ  و 
اإبــاُء الحـزيِن  ِطْر�سي  عـلى  فاأبى 
بـكاُء الحـزيَن  الــَحــَدَق  َيْغ�ِسـُل  اإذ 
�ِســفاُء فــيــه  ــيَّ  ـــ ــَك ال اأنَّ  اأنـــــكــْرُت 
ـــُة الـــعـــــــْذراُء فـــــيــهــا الـــَبـــتـــوُل الـــَعـــفَّ
ــــــــراُء بــرحــابــهــا الــمــعــراُج واالإ�ــسْ
ـّماُء ـْخَرُة ال�سَّ بِه... وال�سَّ َعَرَجْت  
ـــــَجــبــاُء ــوُة الــنُّ ــْف ـــ ــّلــوابــِه والــ�ــسَّ �ــســـ

1. ُعْر�ٌص ُتَزفُّ َعرو�ُسـُه في �سجِنها

2. والُمحَتفوَن على  مرارِة �ِسْجِنهم

اإنما ال�سـريفُة  الُقْد�ُص  ُن  تتَزيَّ  .3

4. ُعْرُف العرو�ِص زفافها في اأبي�ص

5. تحَت  الحراِب رواق�ٌص من اأهِلها

خياِلها فــوق  ال�سـّجان  يتبختُر   .6

دٌم يملوؤها  الَحـْفِل  ُكوؤو�ِص  دارْت   .7

باهــٌت ــٌل  ــْف وَح ُخــرافــيٌّ  ــْر�ــٌص  ُع  .8

9. ُعـذرًا اإذا اّتَقَدْت حروفي في  فـمي

10. فالجـْرُح َيْنُزُف مْن َزكيِّ ِدمـاِئِه

11. الُقْد�ُص ترجو اأن تكـون طليــَقًة

12. اأو اأن َتُجرَّ ُقيوُدها في ُعْر�ِســها

13. ما الَحْفُل اأن َتِقـَف الجموُع بدبكة

ُحـْزِنها َمـراَرَة  اأنفا�سي  ـْبُت  َجنَّ  .14

15. ف�سَرْخُت في ذاتي  الأُْفِرَغ  ُحْزِنـها

16. ال  اأُْنِكُر الفـرَح الكبيَر بها  وما

ُه مُّ َت�سُ الم�سـيِح  َمـْهوى  اأّنها  اأو   .17

ٍد مـَحمَّ الّنبيِّ  َم�سـرى  اأّنـها  اأو   .18

19. �َسِهَدْت على م�سـراُه فيها �سـورٌة

ُتُه ومْن 20. والم�ْسـِجُد االأق�سى وِقبَّ
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الَغــّراُء ــْرَعُة  ال�سِّ �َسـْتها  َقدَّ قــد 
ــِك االأعـــــداُء ــوِت ـــ ــاُب نــبــرَة�ــس ــه ـــ وي
ــا الــَعــْنــقـــــاُء ــي اإطــالقــهـــ وَتـــــــــــِذلُّ ف
َعراُء الــ�سُّ ا�سَتْلَهَم  الـِجراِح  ومــَن 
ــا ُغــَربـــــاُء ـــ ــه ويــعــيــــــــث فـــي اأرجــائ
ــا االأبـــنـــــــاُء ــابــهـــ ــن اأعــت ــــَردُّ عـــ ـــــ وُي
ــاُء ـــ ــي دربــنــــــــا االإعــيـــ ــا ف ن ــدَّ ـــ َه اإن 
ـــكـــاأداُء مــا بــيــَنــنــا... والــعــجـــــُز وال
ــــاُء وُدعـــــ ٍع  ـــرُّ ـــَتـــ�ـــسَ لـــنـــــــااأكـــــــــــفُّ و 
الُجَبنـاُء خلَفـُه  ــَن  َتــَحـــــ�ــسَّ �ــســـــوٌر 
َم�سـاُء ــزاِة  ـــ ــُغ ال َجـــــْوِر  مــن  وَيــِئــنُّ 
وفـــــــــــاُء ــنَّ  ـــ ـــ ــه ل مـــــــا  ـــوٌد  عـــهــــ اإاّل 
ع�ســماء ــدٌة  ــي ــ�ــس وقـــ ـــٌة  ــــ ــــ ـــمَّ واأِئ
الــبــكـــــمــاُء والــجــــــــمــلــة  نــا�ــســـــٍب  اأو 
ــراء ـــ بــتـــ لــكــنــــــــهــا   ... وعـــــزيــمــة 
االإ�سغاء نــا  الــدُّ �سـمع  فـي  ويطيب 
قـــــد تــوجــتـــــه بــتــاجــهـــــا الــَهــْيــجــــــــاُء
فـقالُهراُء نــعــم..  قـلُت  الــُقــْد�ــُص؟ 
في القد�ص؟ ُقْل قْل.. من هم الُخَلفاُء؟
ــْلَء  ِفــيَّ الماُء َخــَجــاًل... كما لـو  ِم
�سـَُركاُء االأ�ــســـــى  فــي   ـــا  اأّن َلــَعــِلــْمــِت 
ــْلــمـــــاُء ــا الــظَّ ـــ ــارن ــه ــن ـــنـــــــا ب وَتـــُلـــفُّ

21. يا ح�سـرًة ُخِنَقْت  بَنْف�ٍص اأ�سـيرٍة

ـبوِك اأ�سـيرًة 22. من َعْهِد باِبـَل َن�سَّ

23. ما ِزْلِت في   االأ�سِر  المريِر  عزيزًة

24. قد اأن�سَد ال�سـعراُء فيِك قـ�سائدًا

اأَبوابهـا عـلى  ْهـلوها  اأَ اأََيـــــِئــنُّ   .25

26. و يهوُد قد َعمـدوا اإلى تهويِدها

بنـا تحفـل  ال  التـاريخ  اأَيُّها  يا   .27

يزْل لم  هو   اإّنما  َوّلـى  االأْمـ�ُص   .28

بها مازالوا  و  م�سْت  االأربعون   .29

هـا ذُّ تيِن َيجُّ فَّ 30. الُقْد�ُص �سارت �سِ

ْبُح َيْنَه�ُص ُمْثَقاًل من قيده 31. وال�سُّ

نا عــزِّ محـافل  عن  غّيبْتنا  ما   .32

بها لنا  يقاُل  ومــا  والقـائلـوَن   .33

وكــلُّ حــرٍف جـازٍم هــوَن  وُمــَفــوَّ  .34

مبهٌم كـــــالٌم  اأو  جــرٍّ  وحـــروُف   .35

يُن تحكي مجدها وفخارها 36. ِحطِّ

37. ال يعرف الن�سر المبين �سوى الذي

اأ�سـًى ي�ساأُلني  الفـاروُق  واأتانَي   .38

رُخ من اأ�ساَع �سالته 39. وا�ستاط َي�سْ

اأجيُبـُه ي�سائلني ول�ست  40. وم�سى 

41. يا ُقْد�ُص لـو  َتْدريَن ما اأْحواُلنا

َلْيِلنا فـي  �َسْمَعٌة  الحقيقُة  اأنت   .42
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اأ. نمــط النـــ�ص:
اأنماط الن�سو�ص هي »وحدات لغوية منطوقة ومكتوبة م�ستقلة ن�سبيًا 

)ذات محيط اأكبر( تعد حلواًل لمهام ات�سالية«)17(.
فثم  الن�سو�ص  تـنميط  في  الوظيفية  االأ�سلوبية  منظور  من  �سننطلق 
والن�سر,  ال�سحافة  واأ�سلوب  العلم,  واأ�سلوب  اليومي,  الكالم  اأ�سلوب 
مجااًل  اأ�سلوب  كل  يتبع  اإذ  المحا�سرة  واأ�سلوب  الرفيع,  االأدب  واأ�سلوب 
لتحقيق  خا�سة  اأ�سلوبية  �سمات  المجال  هذا  يفر�ص  معّينًا,  اجتماعّيًا 
المميزة  العنا�سر  نتاج  هو  الن�ص  فنمط  االت�سالية,  الن�ص  وظيفة 
المفرو�سة  االت�سالية  وظيفته  تحقق  التي  الوظيفية  االأ�سلوب  الأنماط 
من قبل كونه ينتمي اإلى حقل اجتماعي معين بما ي�ستمل عليه م�سطلح 
اجتماعي  من �سيا�سة و علم  واقت�ساد, واأدب, وفن, وعقيدة, وغير ذلك 

مما ين�سط به المجتمع.
ووفقًا لهذا وجدت اأن ق�سيدة )القد�ص عا�سمة الثقافة العربية( من 
اأ�سلوب االأدب الرفيع وهي من نمط ال�سعر الخليلي المنتظمة على البحر 

ــون اإمـــــاء ــف ــواِق ــراِح ال ـــ ــِج وعــلــى ال
ــاء ـــ ـــا ُخــَطــبـــ ـــــرُّ مــنــهـــــا اأّنـــنــــ واأََمــــــ
فـداُء البالِد  قـد�َص  ُيِجـْب   لم  اإن 
ــُه �ــســيــا�ــســـــٌة جــوفــــــــاُء ـــ ــْت ــَب قــــــــد غــيَّ
ــاُء ُذكـــ ــعــوَد  َت ـــاأّن  ب المـغيِب  َعـــــْهــُد 
�سيـاُء الــبــهــيــَم  الــلــيــــــــَل  َق  وُيــــَمــــزِّ
ــّراُء ـــ ــ�ــسّ ــّراُء وال ـــ ــسَّ ــ� ه ال ــدِّ ـــ ـــ ــي َح ف
ــاُء الــو�ــسّ َوْهــُجــهــا  َجبيِنـِك  وعلـى 
َبــقـــــاُء ي�سـتحيُل  �ــســـــوئــِك  وبــــدون 

ْفَحِة مائها واِر�ُص فـوَق �سَ 43. َتِقُف النَّ

ٌة 44. ال َتْحَزني هذي الحـقيقة مــرَّ

45. القـد�ُص تْدعونا فكيف نـجيُبها

جى ماِح البي�ِص في غ�سِق الدُّ 46. َوْهُج الرِّ

واإّنما المغيُب  َمْطَلَعها  �سّر  ما   .47

ـَم َعْجَزنا ُنَحطِّ اأن  اإنَّ التََّحـّدي   .48

الذي َدْينـّي  الرُّ للكـفِّ  ونعيـَد   .49

ـِع االإ�سباِح تبُزُغ �َسْم�ُسنا 50. في مو�سِ

51. اأق�سْمُت اأّنِك اأنِت �َسـْم�ُص ُعروبتي
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الكامل المحدد ب�ست تفعيالت من النوع متفاعلن اأما وظيفتها االت�سالية 
فهي متعددة الوجوه الأنها خبرية, حجاجية, تاأثيرية, جمالية.

ب. مو�سوع الن�ص و�سلب المو�سوع:
يعرف مو�سوع الن�ص باأنه »الفكرة االأ�سا�سية اأو الرئي�سة في الن�ص, 
التي يت�سمن محتواها المعلومة المهمة المحددة للبناء في كامل الن�ص 
باالهتمام  تحظى  التي  »الق�سية  هو  اأو  ومجرد«)18(.  مركز  ب�سكل 
ومو�سوع  الخطاب  مو�سوع  بين  ويول  براون  ميز  وقد  المبا�سر«)19( 
اإلى  باالإ�سافة  الخطاب  المتكلم مو�سوع  يت�سمن مو�سوع  المتكلم حيث 

عنا�سر خا�سة بالمتكلم متعلقة بتجربته ال�سخ�سية التي عا�سها«)20(. 
الثقافة  عا�سمة  )القد�ص  هنا  فهو  المو�سوع  نظير  العنوان  ويعد 
وهي  الن�ص,  عالم  اإلى  بالدخول  منها  نبداأ  التي  العتبة  وهو  العربية( 
ت�سكل عتبة قوية باالأ�سلوب الخبري الذي جاءت به عبر الجملة اال�سمية, 
الق�سية  وهو  واال�ستمرار.  الديمومة  معنى  الخبر  تمنح  اال�سمية  والأن 
ق�سية  ت�سكل  حين  على  العربية(  الثقافة  عا�سمة  )القد�ص  االأ�سا�ص 
االحتفالية )بوابة الن�ص( التي حددها بـ )عر�ص( ق�سية فرعية �سغرى 
�ستتوالد منها مجموعة من الق�سايا المتنا�سلة المتوا�سجة  التي �ستف�سي 

في النهاية اإلى نتيجة منطقية حتمية.
الق�سية االأ�سا�ص = المو�سوع )القد�ص( + المحمول )عا�سمة الثقافة العربية( 
هذا من حيث بنية الق�سية اأما اإذا تحدثنا عن مو�سوع الخطاب ب�سكل 
عام ف�سنرى اأن )القد�ص( �سلب المو�سوع, حيث نجدها موؤثرة في بنية 

اأغلب الق�سايا لذلك يمكن عدها  )جينًا( مميزًا لخاليا الن�ص.
تفتح البوابة وت�سمح لنا بالدخول اإلى عالم غريب  بنى فيه العالقات 
بين مفاهيم تنتمي اإلى حقلين دالليين متنافرين, هما حقل الحفل وحقل 
االأ�سر. وقد لجاأ فيه اإلى اأن�سنة القد�ص اأو التماهي العرقي مع القد�ص. 
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واإحداث  المخاَطب  اإقناع  اأجل  من  التاريخ  وا�ستح�سار  الواقع  وو�سف 
التاأثير فيه. وال يمكن اأن يحقق هدفه اإال اإذا كان خطابه متما�سكًا قوي 
الحبك فالحبك جزء من عملية فهم الن�ص فالقارئ عندما يعالج الن�ص 
يبني تمثياًل للمعلومات التي يحتويها الن�ص من ذهنه والمظهر االأ�سا�سي 
في  عنها  المعبر  المفردة  الق�سايا  يدمج  اأن  هو  المعرفي  التمثيل  لهذا 
الن�ص في كل اأكبر والحبك بذلك �سيء يقيمه القارئ في عملية قراءة 
خطاب مترابط اعتمادًا على قاعدة اال�ستنتاج فالحبك ظاهرة مرتبطة 

بالن�ص والقارئ معًا. 
لقد قدم ال�ساعر ق�سية نواة هي عر�ص القد�ص اأو )احتفالية القد�ص 
عا�سمة الثقافة العربية( وكانت ق�سيته اأن يبرهن على )عروبة القد�ص( 
في ق�سيدة قوامها واحد وخم�سون بيتًا من ال�سعر ت�سكل ن�سًا له بداية     
الثقافة  عا�سمة  )القد�ص  العنوان  في  تتجلى  فالبداية  وا�سحة.  ونهاية 

ى في توكيد البداية باأكثر من و�سيلة في قوله: العربية ( والنهاية تتبدَّ
اأق�سمت اأنك اأنت �سم�ص عروبتي          وبدون �سوئك ي�ستحيل  بقاء

ج. البنية الداللية للن�ص:
ج 1. بنية المعلومات في الق�سيدة:

الم�سلمة  المعلومات  هما  المعلومات  من  نوعان  الق�سيدة  في 
والمعلومات الجديدة.

يح�سل  الأن  قابلة  المتكلم  يعتبرها  التي  »هي  الم�سلمة(  و)المعلومة 
عليها اإما باالإحالة اإلى ما �سبق من الن�ص, اأو بالعودة اإلى المقام وفقًا 

لما يعتقده هاليداي«)21(.
ويقدمها  المتلقي  يعرفها  ال  معلومة  فهي  الجديدة  المعلومة  اأما 
يراها  ]هاليداي[  القارئ  عنها  يبحث  التي  المعلومة  »وهي  الخطاب, 
كان هذا  واإن  �سبق ذكرها,  قد  تكون  اأن  يمكن  ال  اأنها  بمعنى  ال  رئي�سة 
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هو الغالب بل بمعنى اأن المتكلم يقدمها و كاأنها غير قابلة الأن نح�سل 
عليها من الخطاب ال�سابق« وي�سيف هاليداي »ينبغي اأن تكون المعلومة 
الم�سلمة قابلة للمعرفة, واأن تكون المعلومة الجديدة مجهولة )...( ينبغي 
معلومات  تعطينا  الم�سلمة  المعلومة  باأن  ثقة  على  الم�ستمعون  يكون  اأن 
يفتر�سون  فالم�ستمعون  نخطئها,  اأن  دون  بعينها  عليها  التعرف  يمكننا 
اأنها معلومات يعتقد المتكلم اأنهم يتفقون عليها,  واأن الم�ستمعين ب�سدد 

تاأكيد قناعاته حولها«)22(.
والمعلومات الم�سلمة في الن�ص هي: القد�ص عربية, القد�ص مغت�سبة, 
القد�ص مهوى الم�سيح العر�ص فرح, العر�ص حفل للب�سر, العرو�ص تتجمل 
�سجان,  ال�سجن  في  تعذيب,  ال�سجن  في  عذاب,  ال�سجن  عر�سها,  في 
البنية  الم�سلمة تنتظم في  المعلومات  اليوم في حالة عجز هذه  العرب 
الذهنية  والبنية  بالعر�ص,  المتعلقة  المفاهيم  بحقل  الخا�سة  الذهنية 
الخا�سة  الذهنية  والبنية  بال�سجن  المتعلقة  المفاهيم  بحقل  الخا�سة 

بحقل القد�ص الداللي.
اأما المعلومات الجديدة فاأتت من �سيئين:

حقول  اإلى  تنتمي  مفاهيم  بين  جديدة  عالقات  اأن�ساأ  ذهني  بناء   -  1
وال�سراب  ال�سجن,  في  والعر�ص  تزف,  عرو�ص  فالقد�ص  متـنافرة: 

دماء, والعرو�ص اأثوابها �سوداء.
قد  ال�سيا�سة  اأن  اأننا خطباء,  معلومات جديدة:  الحجاج  قدم  كما   -  2
القد�ص  اأن  الفداء,  التحدي,  تتطلب  القد�ص  ا�ستعادة  اأن  غيبتنا, 

م�سدر العروبة و الحفاظ عليها حفاظ على الهوية القومية. 
ج 2. كيف بنى ال�ساعر ن�سه؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال راأينا اأن ننطلق بناء على فر�سية جولكوف�سكي 
و�س�سيكلوف الملخ�سة في المعادلة التالية:
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]الن�ص = مو�سوع الن�ص + تو�سع مو�سوع الن�ص[ و هنا نجد اأنف�سنا 
اأمام م�سطلح )التو�سع( الذي يق�سد به اأن »المتكلم ينطلق عند ت�سكيل 
الن�ص من مو�سوع يكون قاعد لبرمجة الن�سو�ص بمعنى تو�سع مو�سوع 
ل مو�سوع الن�ص مرة  الن�ص. وعند عملية تلقي الن�ص لدى ال�سامع ُي�َسكَّ
اأخرى نتيجة لعملية الفهم, الأن �سامع الن�ص ال يفهم فعاًل اإال عندما يفهم 
ب�سكل كامل عالوة عن المعلومات المفردة المتعددة مو�سوع الن�ص على 
وجه الخ�سو�ص, وما يتعلق بذلك من مق�سد المتكلم. اأي يعيد بناءها 

من معلومات الن�ص«)23(. 
فمن ق�سية �سغيرة ن�سوغها بطريقة اأخرى اأرادها ال�ساعر )القد�ص 
لت�سكل  الق�سايا  هذه  وتتركب  الق�سايا  من  مجموعة  تتوالد  عربية( 
ن�سو�سًا �سغرى ذات مو�سوعات فرعية  )العر�ص في ال�سجن( من 21-1 
و)مخاطبة القد�ص( من 22-24 و)اال�ستهجان( في 25 و 26 و)مواجهة 
41-45 ثم  27-40 و)تمجيد القد�ص و االعتذار منها( من  التاريخ( من 
ن�ص )التحري�ص على الثورة والتحدي( من 46-50 وختم بن�ص )تاأكيد 

العروبة( في 51.
تلتحم هذه الن�سو�ص في ق�سية كبرى ذات بنية مميزة لتو�سل خطابًا 
في �سياق تاريخي واجتماعي يعي�سه �ساحب الخطاب والمتلقي يلخ�ص 
في  الماهية  ا�ستالب  اإلى  تعر�ص  واحد,  عرق  اإلى  االثنين  انتماء  في 
اأقد�ص مقد�ساته, �سمن �سياق يهدد بالفناء. اإنه يتحدث في ظل �سياقين 
اأحدهما ي�سرب في اأعماق التاريخ يذخر بقوة العرب والعروبة والمجد 
الثرثرة  غير  لهم  يبق  ولم  القوة  العرب  فيه  فقد  اآني  والثاني  والفخار, 
احتفالية  وتذّكر  االأ�سر.  من  القد�ص  تئن  حين  على  االأمجاد  وذكرى 
االحتفالية  اأن  2005م  في  اأقيمت  التي  العربية  الثقافة  عا�سمة  القد�ص 
اأكثر من ثرثرة خطباء و�سا�سة ال ت�سمن وال تغني من جوع. واأنه  لي�ست 
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الق�سية ق�سية  الثمن. الأن  الموؤثر مهما كان  الفعل  و  التحدي  ال بد من 
عروبة وهوية, و خ�سرانها يعني الفناء. 

ومن اأجل اإي�ساح االنت�سار الداللي اأو التو�سع و كيفية انتظام الق�سايا 
في بنية كبرى �سن�ستعين بالر�سم الذي يقتطع جزءًا من ال�سبكة الداللية, 
وقد  واحدة.  �سفحة  في  يتم  اأن  يمكن  ال  كاملة  الن�ص  بنية  تمثيل  الأن 
ي�سفي  مما  الترميز  اإلى  �سي�سطرنا  الأن  ال�سجري  التمثيل  عن  عزفنا 
غمو�سًا على فهم البنية  واآثرنا بناء مخطط يو�سح اأهم الحقول الداللية 

و الروابط الق�سوية التي تبرز ن�سو�سية الن�ص.
يبين ال�سكل االنت�سار الداللي الذي ن�ساأ من توليد الق�سايا التي تحمل 
ال�سيدة  موطن  القد�ص  الم�سيح.  مهوى  القد�ص  القد�ص:  الجين  ذات 
البتول, القد�ص موطن ال�سيدة العفيفة, القد�ص موطن ال�سيدة العذراء 

= القد�ص المقد�سة.
ومن )القد�ص مهوى الم�سيح( �ستـن�ساأ مجموعة من الق�سايا بارتباطها 

بمفاهيم من حقل ال�سجن. 
    و من )القد�ص م�سرى النبي محمد( �ستـن�ساأ مجموعة من الق�سايا 

بارتباطها بمفاهيم من حقل ال�سجن. 
الق�سايا  من  مجموعة  �ستـن�ساأ  العذراء(  موطن  )القد�ص  ومن 

بارتباطها بمفاهيم من حقل ال�سجن. 
و من )القد�ص موطن البتول( �ستن�ساأ مجموعة من الق�سايا بارتباطها 

بمفاهيم من حقل ال�سجن.
اإلى   توؤدي  اإ�ستراتيجية قوية  اأداة  التكرار هذا  وهكذا )...( وعن�سر 
اأو  العقلية  العقلي في االأحداث  باأنه »تركيز الجهد  الذي يعرف  التنبيه 
االإدراك  اأو  المقد�سات  ل�سياع  المتلقي  اإدراك  ثم  ومن  الحا�سية«)24( 
عملية معرفية مهمة لمعالجة و تجهيز المعلومات الأنه )العملية التي يتم 

من خاللها تحديد معاني المعلومات()25(  ومن ثم التفاعل معها.
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جين  تحمل  التي  الق�سايا  توليد  من  داللي  انت�سار  يحدث  وكذلك 
الحفل: الحفل عر�ص, في الحفل رواق�ص , في الحفل مزاهر, في الحفل 

كوؤو�ص �سراب, في الحفل دبكة.
جين  تحمل  التي  الق�سايا  توليد  من  داللي  انت�سار  يحدث  وكذلك 
ال�سجن  في  رقباء,  ال�سجن  في  قيد,  ال�سجن  األم,  ال�سجن  ال�سجن: 

�سراخ, في ال�سجن جراح.
المفاهيم  بين  تفاعالت  فاأن�ساأ  ال�سجن  الحفل في  ال�ساعر  اأقام  وقد 
عر�ص  موؤلمة  �سورة  عنه  نتج  الثالثة  الداللية  الحقول  بين  المتعلقة 
م�سّوه ف�ستان عر�ص اأ�سود اأ�سوات عويل اإنه حفل  ب�سع  للقد�ص المقد�سة 

الطاهرة مهوى الم�سيح و م�سرى النبي محمد.
الأن  الخطاب  من  جزءًا  اإال  يمثل  ال  الحفل  هذا  عن  الحديث  لكن 
للخطاب هدفًا هو الو�سول اإلى تاأكيد عروبة القد�ص وحمايتها من التهويد 
وتحريرها من االأ�سر, لذا بعد ت�سوير الحفل ي�سعر بال�سعف فهوال يملك 
االأ�سيرة في  القد�ص  نف�ص  المخنوقة في  الح�سرة  اإنها ذات  الح�سرة  اإال 
البيت )21(, فقد طرد اأهلها وعمد اليهود اإلى تهويدها, يواجه التاريخ 
فيخجل من الواقع و يلجاأ اإلى تعداد االأ�سباب التي اأدت اإلى اأ�سر القد�ص: 
واالأئمة  الع�سماء,  والق�سائد  والخطب  والكاأداء,  والعجز,  االإعياء, 
وال�سيا�سة الجوفاء, توم�ص في البيت )36(, حطين بمجد العرب فتوؤدي 
وظيفتها: تذكير العرب بقدرتهم التي �سمحت لهم باالنت�سار على اأعتى 
الحا�سمة  التاريخية  ال�سخ�سية  هذه  الخطاب  بن  عمر  يواجه  القوى, 
وي�سع نف�سه اأمامه في موقع المتهم ليتلقى من الفاروق ما �سبه من جام 

غ�سبه على من �سيع القد�ص في االأبيات )40-39-38(.
يلتفت اإلى القد�ص فيخاطبها يبدي م�ساركتها االأ�سى يمجدها يحكي 
لها عن واقع العرب الذين ال يملكون اإال الكالم وقد فقدوا القدرة على 

الفعل. 
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اإلى مخاطبة العرب و �سحذ الهمم لحمل ال�سالح وتحرير  ثم يلتفت 
القد�ص )45-50( ورفع الثقة بالنف�ص:

)القد�ص  منها  انطلق  التي  الق�سية  على  بالتاأكيد  الق�سيدة  ويختم 
عا�سمة الثقافة العربية( باأكثر من و�سيلة, ففي قوله:

)ن�سبوِك, �سوتِك, ما زلِت, فيِك(.
:26 – ثم االلتفات اإلى )هي( في  ن�ص اال�ستهجان في 25 

ليكون  اأن�سنه  حيث   )45-41( في  التاريخ  )اأنت(  اإلى  االلتفات  ثم 
واالعتذار منها )-45 لتمجيدها  القد�ص  اإلى  العودة  ثم  متلقيًا خطابه. 
41(. ثم االلتفات اإلى العرب )نون نحن( لتحري�ص العرب على الثورة  

والتحرر و اإقناعهم بختامية تبين كيف يكون التحدي و ِلَم يكون التحدي, 

قد ا�ستخدم الق�سم وحرف التوكيد بـ )اأّن( للتوكيد على كون القد�ص 
م�سدر العروبة التي تمثل ماهية ال�ساعر وال يمكن اأن يبقى دونها. 

كما اأن ال�ساعر بنى الق�سية الكبرى من ق�سايا �سغيرة عبر ن�سو�ص 
جزئية ت�سكل مركبات ق�سوية متوا�سجة محددة باأ�سلوب االلتفات الذي 

ينتقل فيه من ن�ص العر�ص في ال�سجن = )هو( اإلى المخاطب )اأنت(:

ــوفــاء ــيــا�ــســـــة جـــ ــيــبــتــه  �ــســـ قــــد غـــ
عــهــد الــمــغــيــب بـــــاأن تـــعـــود ذكـــاء
ويــــمــــّزق الـــلـــيـــل الــبــهــيــم �ــســيــاُء

ــهــاُب نــبــرَة �ــســـــوِتــِك االأعـــــداُء ويـــ
ــا الــَعــْنــقـــــاُء وَتـــــــــــِذلُّ فــي اإطــاقــهـــ
َعراُء الــ�سُّ ا�سَتْلَهَم  الـِجراِح  ومــَن 

ويــعــيــــــــث فـــي اأرجـــائـــهـــــــا ُغـــَربـــــــاُء
ـــاُء ـــــَردُّ عـــــن اأعــتــابــهـــــا االأبـــنــــ وُيــــــ

بقاء ي�ستحيل  �ــســوئــك  وبــــدون 

وهج الرماح البي�ص في غ�سق الدجى
واإنما المغيُب  مطلعها  �ســر  ما 
عجزنا نــحــطــم  اأن  الــتــحــدي  اإن 

اأ�سـيرًة  ـبوِك   َن�سَّ باِبـَل  َعْهِد  من  
المريِر عزيزًة االأ�سِر  ماِزْلِت في 
قد اأن�سَد ال�سـعراُء فيِك قـ�سائداً

ــا اأََيـــــــِئـــنُّ اأَْهـــــــلـــوهـــا عـــــلــى اأَبــوابــهـــ
تهويِدها اإلــى  َعمـدوا  قد  ويهوُد 

اأق�سمت اأنك اأنت �سم�ص عروبتي



فاتن خليل محجازي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

281

جـــــذور

الذي هو �سرورة حتمية للحياة التي ي�ستحيل بقاوؤها دون تحطيم العجز 
والمواجهة. 

في  وتتوحد  تت�سام  بالن�سو�ص  الم�سمولة  المركبة  الق�سايا  هذه 
اأهمها الربط المعجمي الذي  الن�ص الكبير الكلي في عالقات وا�سحة 
يكرر المفاهيم باأ�سكال متعددة ويبدو مفهوما القد�ص والعروبة من اأكثر 

الروابط المعجمية قوة بين الق�سايا المركبة في الن�ص.
في  الباحثون  عنها  تحدث  التي  الق�سايا  بين  الروابط  اأنواع  وتتعدد 
ل�سانيات الن�ص و نختار منها اأبرز الروابط الواردة في الق�سايا الموؤلفة 

للق�سيدة:
عليها  بني  التي  الداللية  القاعدة  المكان  ي�سكل  المكانية:  العاقة 
المفاهيم  بين  الرابطة  العالقات  من  كثير  على  ي�سيطر  كما  المو�سوع 
م�سرى  القد�ص  الم�سيح,  مهوى  القد�ص  ال�سغرى:  الق�سايا  من  نذكر  و 
النبي , العر�ص في ال�سجن, في ال�سجن حراب, في ال�سجن اأ�سالء, في 
المورفيم  عبر  كان  واإن  حا�سرًا  كان  ال�سجن  فمفهوم  رقباء.  ال�سجن 

ال�سفري.
عاقة الت�ساد: و هي وا�سحة في الق�سايا المكونة من مفاهيم تنتمي 

اإلى حقلي ال�سجن والحفل.
عاقة ال�سببية: ومنها: الح�سرة ب�سبب االأ�سر, االأ�سر ب�سبب االإعياء, 
ومن  الجوفاء.  ال�سيا�سة  االأئمة,  الع�سماء,  الخطب  الكاأداء,  العجز, 
التي  الرم�ساء  ب�سبب  اتقدت حروفي في فمي  تركيبًا:  االأعقد  الق�سايا 

ق�ست في حرها. 
اأتاني  مجدها,  تحكي  حطين  م�ست,  االأربعون  الزمنية:  العاقة 

الفاروق. 
     عاقة تعاقبية: عهد المغيب باأن تعود ذكاء.
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عاقة اإ�سافة: القد�ص ال�سريفة, االأبية, ال�سماء وهي: العّفة, العذراء, 
البتول. 

مو�سوع  بين  ثابتة  عالقات  باإقامة  �سمحت  التي  هي  العالقات  هذه 
على  المتلقي  �ست�ساعد  وكذلك  التو�سع  في  اأخذ  عندما  والن�ص  الن�ص 

تكثيف الن�ص وا�ستنتاج المو�سوع. 
ويمكن للمتلقي اأن يجد عالقة منطقية قوية بين الن�سو�ص ال�سغرى 

المكونة للبنية الن�سية الكبرى:
ال�سعفاء اأ�سرى      نحن �سعفاء        نحن اأ�سرى

القوة حرية        ال�سيف قوة          ال�سيف حرية
القد�ص لنا         نحن عرب        القد�ص عربية 

البنية  له  فتكتمل  ي�سمها  و  ال�سغرى  الق�سايا  المتلقي  يكثف  وهكذا 
ال�ساعر  يوؤكدها  اأن  اأراد  التي  الحقيقة  منها  ي�ستنتج  التي  الحجاجية 

ينجح في االإقناع ومن ثم يبداأ تفعيل المو�سوع في المتلقي.
ا�ستراك  المتلقي  اإلى  الخطاب  �ساحب  و�سول  على  ي�ساعد  ومما 
بتج�سير  ي�سمح  مما  الداللية,  الحقول  امتالك  في  المتلقي  مع  ال�ساعر 
العالقة بينهما وو�سول المعلومات الجديدة المبنية من مفاهيم تنتمي 
المتعلقة  الم�سلمة  الق�سايا  تغيب  اأن  دون  وال�سجن,  الحفل  حقلي  اإلى 

بماهية القد�ص.
اإلى حقل داللي جديد هو  كما ن�سهد في عالم الن�ص محاولة العبور 
حقل الحرية عبر الهيجاء, وفيه من التحديات ما فيه, وينجح في زرع 
برهانه:  ويقدم  الفداء,  ب�سرط  التحقيق  ممكنة  الحرية  بكون  االإيمان 

)عهد المغيب  باأن تعود ذكاء(.
ون�سل اإلى كون الن�ص قد حقق معيار الحبك)coherence( )26(  اأحد 
اأهم معايير الن�سية ال�سبعة, اإذ يمكن اأن يتوافق الن�ص هنا مع تعريف 
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الن�ص  قاعدة  بخلفية  تربط   )...( الق�سايا  من  منتظمة  »كمية  برنكر 
المو�سوعية بوا�سطة عالقات داللية مو�سوعية«)27(.   

ت�سكيلة  )اأي  الن�ص  عالم  مكونات  به  تت�سف  ما  يدر�ص  فالحبك 
�سلة  وثاقة  الن�ص( من  اإليها ظاهر  ي�ستند  التي  العالقات  و  المفاهيم 

و�سهولة توا�سل  فيما بينها.

البنية ال�سكلية للن�ص:
م�ستوى  في  التما�سك  عنا�سر  عن  نبحث  ال�سكلية  البنية  تحليل  وفي 
ال�سبك)28(  معيار  تحقق  ومدى  للن�ص  النحوية  ال�سطحية  البنية 
يلخ�ص  الذي  الجرجاني)29(  لتعبير  وفقًا  الكلم  نظم  اأو   ,)cohesion(
ها ببع�ص,  الَكِلم بع�سِ تعليق  النظم �سوى  لي�ص  اأن  بقوله: »معلوم  فكرته 
وجعل بع�سها ب�سبب من بع�ص«)30( ونت�ساءل هل ا�ستخدم عنا�سر ربط 
قوية كما فعل في ربط الق�سايا وحبكها لت�سكل البنية الداللية المتما�سكة 

للن�ص. 
المعجمية  الروابط  اأكثر  من  التكرار  وجدنا  االأبيات  اإلى  عدنا  اإذا 

ا�ستخدامًا:
و13  التكرار باللفظ, ونمثل له بالقد�ص التي وردت بلفظها في 3 و11 
و6  و2   1 في  �سجان(  �سجنهم,   , وال�سجن )�سجنها  و45,  و41  و38  و30 
والعر�ص )عر�ص, عرو�ص( في 1 و4 و12, واالأ�سر )اأ�سرها, اأ�سيرة( في 

11 و21 و22.

والتكرار بذكر المرادف, مثل: االأ�سر في 11 والقيد 31  ومثل: االإعياء 
في 27 والعجز في 28. 

وذكر االأ�سداد: الهناء في 1 في مقابل المرارة و الحزن في 14 و15  
واالأبي�ص في مقابل االأ�سود في 4.
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النبي  وم�سرى   17 في  الم�سيح  مهوى  في:  نجده  بالو�سف  التكرار 
 12 في  ال�سماء  واالأبية   ,3 في  ال�سريفة,   ,19 في  م�سراه   ,18 في  محمد 

وهي: العفة, البتول, العذراء في 17.



فاتن خليل محجازي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

285

جـــــذور



استخدام لسانيات النص في حتليل اخلطاب اللغوي

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

286

جـــــذور



فاتن خليل محجازي
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

287

جـــــذور



استخدام لسانيات النص في حتليل اخلطاب اللغوي

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

288

جـــــذور

عبر  التكرار  في  تفيد  ال�سمائر  اأن  في  تتمثل  المالحظات  واأول   -  1
مرجعياتها. 

2 - خلو االأبيات من )32( اإلى )37( من الروابط المعجمية. 
3 - خلو االأبيات من )32( اإلى )37( من الروابط ال�سميرية.

البناء  اإلى هلهلة  يوؤدي  والمعجمية ال  ال�سميرية  الروابط  لكن غياب 
الأن الن�ص محبوك بقوة مع ما �سبقه و ما يليه, لكن تغيرت االإ�ستراتيجية 

المتبعة في بناء الخطاب. 

اإ�ستراتيجية الخطاب:
تعرف اال�ستراتيجية باأنها »طرق محددة لتناول م�سكلة ما, اأو القيام 
غايات  بلوغ  اإلى  تهدف  عمليات  مجموعة  هي  اأو  المهمات  من  بمهمة 
معينة, اأو هي تدابير مر�سومة من اأجل �سبط معلومات محددة و التحكم 

بها«)31( ولالإ�ستراتيجية بعدان:
اأ  - البعد التخطيطي و هذا البعد في الم�ستوى الذهني. 

ب  - البعد المادي الذي يج�سد االإ�ستراتيجية لتتبلور فعاًل .
يت�سمن هذا التعريف عنا�سر عديدة هي: الفاعل الرئي�ص الذي يقوم 
والظروف  االإ�ستراتيجية,  هذه  من  والهدف  اال�ستراتيجية,  هذه  بو�سع 

المحيطة مما ي�سمى ال�سياق, واالأدوات, وقواعد العمل.
الت�سور  هذا  هدفه  لتحقيق  ذهنيًا  ت�سورًا  يبني  الرئي�ص  فالفاعل 
بتج�سير  ت�سمح  نقاط  من  يملكه  وما  اإليه  المر�سل  معرفة  على  يعتمد 
التي  المناطق  اإلى  المر�سل  لينتقل  اإليه  والمر�سل  المر�سل  بين  العالقة 
ت�سمح له بالتاأثير في المر�سل اإليه. اإن للمر�سل هدفًا محددًا هو التاأثير 
في االآخر والبد له من معرفة اإمكانات االآخر التي تحدد توقعاته من ثم 
تفر�ص عليه اختيار االأدوات المنا�سبة لتـنفيذ هذه االإ�ستراتيجية في ظل 
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بيئة وا�سحة بالن�سبة اإليه, اأي البد من ت�سليط ال�سوء على ال�سياق الذي 
يتم فيه و�سع االإ�ستراتيجية. فمعرفة هذا ال�سياق و اإمكانات االآخر تحدد 

المنظور الذي ينطلق منه �ساحب االإ�ستراتيجية. 
االآخر  الطرف  االعتبار  بعين  تاأخذ  الخطاب  ا�ستراتيجيات  اأن  كما 
وخ�سائ�سه  المعرفية,  �سماته  له  مجتمع  �سمن  ع�سوًا  باعتباره 
االجتماعية, وثقافته التي ال يمكن تجاهلها. وكلما زادت الهوة الثقافية 
الإدراك  المختلفة  الحوا�ص  ت�سغيل  اإلى  الحاجة  زادت  الطرفين  بين 
ففي  المخاَطب.  في  المن�سودة  الفعل  ردة  على  الح�سول  و  الخطاب, 
والب�سر  ال�سمع  الخم�ص:  الحوا�ص  ت�سغيل  على  نعتمد  االأحيان  بع�ص 
اأو  اإلى حا�ستين  اإال  واللم�ص والذوق وال�سم, وفي اأحيان اأخرى ال نحتاج 
حا�سة واحدة اأو غير ذلك. وفي اأحيان اأخرى يعتمد على ت�سغيل المعاني 
الذهنية المجردة و المعرفة غير الح�سّية وا�ستنباط النتائج من العالقات 
اإلى نتائج  اإلى االآخر ويقود  القائمة بين المفاهيم والتي يف�سي بع�سها 

منطقية تبرهن على وجود حقيقة ما. 
ي�سع الدار�سون معايير لت�سنيف االإ�ستراتيجيات اأجملها عبدالهادي 
ابن ظافر ال�سهري)32( في ثالثة معايير عامة هي: المعيار االجتماعي, 
لغة  اللغوي, وهو معيار �سكل  التخاطبية, والمعيار  العالقات  وهو معيار 

الخطاب, ومعيار ثالث هو معيار هدف الخطاب.
ففيها  الت�سامنية  االإ�ستراتيجية  ينتج  التخاطبية  العالقة  فمعيار 
ي�سبح طرفا الخطاب وكاأنهما من االأقران لغًة, ويمكن اأن ُيعّبر المر�سل 
عن تلك العالقة باأدوات لغوية كثيرة, منها على �سبيل المثال ال الح�سر, 
وتجمع  منه,  تقترب  اأو  البعيد  تقّرب  التي  اللغوية  االإ�سارية  االأدوات 
بين  الجمع  يدل على  الذي  ال�سمير )نحن(  التخاطبية, مثل  االأطراف 

طرفي الخطاب, و نجد هذا النوع من االإ�ستراتيجية في قول ال�ساعر:
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اأما المعيار الثاني لت�سنيف اإ�ستراتيجيات الخطاب, فهو معيار داللة 
ال�سكل اللغوي, اإذ يكون واحدًا من �سنفين, اإّما ق�سدًا مبا�سرًا, اأي اأن 
الق�سد يت�سح في الخطاب مبا�سرة, واإما ق�سدًا غير مبا�سر, باأن يكون 
ي�ستلزم  �سكاًل  ي�سبح  وبالتالي  الخطاب,  �سكل  من  م�ستلزمًا  المعنى 
ق�سدًا غير المعنى الذي يدل عليه ظاهر القول اأو الكالم, فقد ي�ستخدم 
خالله  من  ويرمي  ومعانيه,  مقا�سده  تبطين  بق�سد  ما  �سكاًل  المر�سل 
ا�سطلح  قد  و  وتحديدها,  ك�سفها  في  الخطاب  �سياق  يتدّخل  اأمور  اإلى 
على ت�سمية هذا ال�سرب من االإ�ستراتيجيات باالإ�ستراتيجية التلميحية. 
و نحن نجده يلجاأ اإلى هذه االإ�ستراتيجية في موا�سع كثيرة كالتلميح اإلى 

معاناة اأهل القد�ص في قوله: 

والتلميح اإلى قوة العرب الكامنة في قوله:

من  الهدف  معيار  هو:  اال�ستراتيجيات  لت�سنيف  الثالث  والمعيار 
الخطاب, المكتوب وال�سفهّي, ويعدُّ الهدف االإقناعي من اأهم االأهداف 
التي ي�سعى االإن�سان اإلى تحقيقها, وبذلك يمكننا اأن ن�سّنف ا�ستراتيجية 
االأ�سا�ص  الخطة  هي  اال�ستراتيجية  وهذه  االإقناع,  اإ�ستراتيجية  ن�سميها 
التي بني عليها الخطاب في الق�سيدة وقد ا�ستخدم لذلك اآليات متعددة, 

ُيِجـْب  قـد�َص الباِد فـداُء اإن لم 
ــاُء ـــ ــُه �ــســيــا�ــســـــٌة جــوفـــ ـــ ــْت ــَب ـــــد غــيَّ قـــ
َعـــــْهــُد  المـغيِب  بـــاأّن َتــعــود ُذكـــــاُء
َق الــلــيــــــــَل الــبــهــيــم �ــســيـــــاُء وُيــــَمــــزِّ
ـــــّراُء ـــــــّراُء والــ�ــسّ ه الـــ�ـــسَّ فـــي َحــــــــدِّ
ــاُء الــو�ــسّ َوْهــُجــهــا  وعلـىَجبيِنـِك 

َم�سـاُء ــزاِة  ـــ الــُغ َجـــــــْوِر  وَيـــِئـــنُّ مــن 

نا االإ�سغاء ويطيب فـي �سـمع الدُّ

نـجيُبها فكيف  تْدعونا  القـد�ُص 
جى ماِح البي�ِص في غ�سِق الدُّ َوْهُج الرِّ
واإّنما المغيُب  َمْطلََعها  �سرَّ  ما 
َعْجَزنا ـَم  ُنَحطِّ اأن  التََّحـّدي  اإنَّ 
َدْيـــنـــــــيِّ الــذي ونــعــيـــــَد لــلــكـــــفِّ الـــرُّ
ـِع االإ�سباِح تبُزُغ �َسْم�ُسنا في مو�سِ

ْبُح َيْنَه�ُص ُمْثَقًا من قيدهم وال�سُّ

وفخارها مجدها  تحكي  يُن  ِحطِّ
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و»حياًل« لغوية مختلفة, منها ما يخاطب العواطف, ومنها ما يتعامل مع 
عقل المر�سل اإليه, مثل االآليات الحجاجية التي يمكنه عن طريق البراعة 
فيها اأن يتخذ االأقوال اأدلة ت�ساق اأمام المر�سل اإليه حتى يقنعه ويمكن اأن 

نلخ�ص االإ�ستراتيجية المتبعة بما يلي:
1 - ا�ستخدام النمط ال�سعري الخليلي 

2 - ا�ستخدام اللغة الف�سحى الجزلة القوية و التراكيب المحكمة ال�سبك 
المنا�سبة ل�سمو مكانة مو�سوع الق�سيدة 

3 - توظيف الخ�سائ�ص ال�سوتية, ومن اأبرز العنا�سر ال�سوتية انتهاء 
البيت بقافية تحمل مقطعًا ممتدًا )وؤو( وهذا المقطع بمثابة ا�سم 
فعل بمعنى اأتوجع حيث نجده �سرخة فطرية تخرج في حالة االألم.

اأ�سود  بثوب  فالعرو�ص  الدرامية  ال�سدمة  على  المبني  الت�سوير   -  4
واالأ�سوات عويل وبكاء في جو يتوقع فيه المتلقي الفرح والهناء. 

5 - الحجاج و قد اعتمد على اال�ست�سهاد بالتاريخ واال�ستنتاج المنطقي. 
اأربع حوا�ص: حا�سة ال�سمع في )معزف,  6 - ت�سغيل الحوا�ص وقد �سغل 
اأ�سود,  )اأبي�ص,  مثل  في  الب�سر  وحا�سة  اأنين(  �سراخ,  مزاهر, 
ثالثة  الب�سرية  الحا�سة  وت�ستثير  �سم�ص(,  �سمعة  ظلماء,  نهار, 
األوان فقط االأبي�ص واالأ�سود واالأحمر حيث ي�سعف االأبي�ص وي�سيطر 
 , فمي  في  حروفي  اتقدت  )ال�سراب,  في  الذوق  وحا�سة   االأ�سود, 
تمثل  و  الكي..(  )الحرارة,  مثل  في  اللم�ص  وحا�سة   المرارة(, 
بالبيئة  المبا�سر  االت�سال  عمليات  اأولى  الحا�سية  الم�ستقبالت 
المحيطة بالفرد وبالمثيرات من حوله, وهي على هذا تمثل م�سدرًا 
مبا�سرًا للمعلومات و»يعد االإدراك الح�سي واحدًا من اأكثر العمليات 

المعرفية اأهمية في معالجة و تجهيز المعلومات«)33(.
7 - جلد الذات, وهو عندما يجلد ذاته يجلد الذات المتخاذلة لكل عربي.

8 - �سرخة االألم المنبهة. 
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ر المتلقي  وقد ا�ستطاع ال�ساعر بهذه اال�ستراتيجية المحكمة  اأن يب�سّ
بحقيقة الماأ�ساة و اأن يحرك حوا�سه ووجدانه و اأن ينفخ فيه روح المقاومة 

للحفاظ على الذات و ا�ستعادة المجد المفقود.
ون�سل اإلى نتيجة موؤداها:

- اأن الن�ص ال يمكن عزله عن ال�سياق التاريخي واالجتماعي الأنه خطاب 
اأن يتحدى, ويتحرك  باأنه يجب  التاأثير بالمتلقي واإقناعه  اإلى  يهدف 

الإنقاذ القد�ص و تحريرها و دفع ثمن الحرية.
- وقد حقق �ساحب الخطاب معايير الن�سية حيث ي�ستنتج قارئ التحليل 
هذا, واإن لم ن�سر اإلى ذلك �سراحة اإال في معيارين يحققان التما�سك 

الن�سي هما ال�سبك والحبك.
- اأن ال�ساعر اتبع اإ�ستراتيجية محكمة لتحقيق هدفه المرجّو. 
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التي يعر�سها الن�ص  يت�سل بالتجربة االإن�سانية. ويتدعم االلتحام بتفاعل المعلومات 
مع المعرفة ال�سابقة بالعالم« الن�ص و الخطاب واالإجراء, دي بوغراند 103.

)27( مدخل اإلى علم اللغة الن�سي , فولفجانج هاينة من و ديتر فيهفيجر, �ص 50.
)28( وقد ترجم باالت�ساق و ال�سبك والر�سف, وهو يتعلق بالتما�سك بين العنا�سر ال�سكلية 
المكونة للخطاب لذلك نجده مو�سوع النحو , لكنه يفترق عن نحو الجمل الأنه يبحث 
عن تما�سك الجمل بع�سها ببع�ص. و هو ما اهتم به النحويون في اإطار اإعراب الجمل  
االت�ساق  عنا�سر  ح�سن  ورقية  هاليداي  حدد  وقد  مهمًا  دورًا  التكرار  فيه  يلعب  كما 
الن�ص, محمد  ل�سانيات  المعجمي,  واالت�ساق  والو�سل  والحذف  واال�ستبدال,  باالإحالة 

خطابي, اأدوات االت�ساق, �ص 16. الن�ص و الخطاب و االإجراء, دي بوجراند, 103.
)29( دالئل االإعجاز, عبدالقاهر الجرجاني, قراأه وعلق عليه محمود محمد �ساكر, مكتبة 

خانجي, القاهرة, 2004م, �ص 49. 
)30( دالئل االإعجاز, عبدالقاهر الجرجاني, �ص 4.
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)33( االأ�س�ص المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات , 221.
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البعد اجلمايل واحلجاجي للظاهرة البالغية

)التمثيل اأمنوذجاً(

م�صطفاوي جالل)*(

تمهيـــــد:
لقد اأفرز المناخ الثقافي الغربي المعا�سر حياة معقدة، تت�سم بالتعدد 
والختالف في كافة الجوانب التي تكتنف حياة الإن�سان فكرية كانت اأو 
اجتماعية اأو �سيا�سية. وفي ظل هذا الو�سع ظهرت جملة من التجاهات 
والأحزاب، والتيارات المختلفة، بل والمت�سارعة في اأغلب الأحيان، كل 
تيار ي�سعى جاهدًا اإلى الدعوة لن�سقه الفكري، ومعتقده الوجودي، في جو 
ت�سوده الحرية، و�سعاره: »الخطاب اأ�سدق اإنباء من ال�سيف« والمق�سود 
بالخطاب في هذا ال�سياق هو خطاب التاأثير و ال�ستمالة و الإقناع، و هو 
خطاب �سارب في اأعماق التاريخ في التراث البالغي العربي و الغربي، 
 Chaïm( »اإل اأنه تم ا�ستح�ساره ب�سكل متطور ومزدهر مع »�سايم بيرلمان
perelman(الذي اعتبر القرن الع�سرين قرن الترويج والدعاية. و يقدم 

»بيرلمان« بطاقة تعريفية لنظرية الحجاج من خالل تحديد مو�سوعها 
التقنيات الخطابية الهادفة  بقوله: »مو�سوع نظرية الحجاج هو درا�سة 

)*(  أستاذ مساعد بجامعة عين تموشنت - تلمسان - الجزائر.



البعد اجلمالي واحلجاجي للظاهرة البالغية

20
13

و 
ني

يو
 - 

هـ
14

34
ن 

با
شع

 ، 
34

دد 
لع

ا

296

جـــــذور

اإلى حث النفو�س على الت�سليم بالأطروحات المعرو�سة عليها، اأو تقوية 
ذلك الت�سليم، كما تفح�س اأي�سًا ال�سروط التي ت�سمح بانطالق الحجاج 

ونموه، و كذا الآثار المترتبة عنه«)1(.
الحجة   قوامها   ات�سالية،  عملية   هو  المعنى  بهذا  فالحجاج  
ويعتبر  ال�سلوكية.  والتاأثير في حياته  الآخر،  اإقـناع  و غايتها  المنطقية، 
)اأر�سطو(  عند  )الريطورية(  الخطابية  لمفهوم  امتدادًا  التحديد  هذا 
من  واحد  كل  في  الإقناع  تتكلف  قوة  »الريطورية  بقوله:  يعرفها  الذي 

الأمور المفردة«)2(.  
الخطاب  في  وفاعاًل  بارزًا  حيزا  ت�سغل  اللغة  اأن  بالذكر  والجدير 
الحجاجي، حيث ل يتوقف مفعولها عند حد اإثارة الم�ساعر والنفعالت، 
بل يتعدى ذلك لت�ستحيل اللغة اإلى ن�سق من الحجج المنطقية المعقولة 
 )analogie( :التي تحتوي عقل المتلقي. ولعل »التمثيل« اأو قيا�س التمثيل
من اأبرز التقنيات المعتمدة في اللغة الحجاجية، وهو تقنية تربتها الأ�سلية 
المجاز...[لأن   - ال�ستعارة   - ]الت�سبيه  المختلفة  بتجلياته  البيان  هي 
جوهرها الأ�سا�س هو عالقة الم�سابهة، لكن حيويتها وفاعليتها منحتها 
اأ�سبحت  الفل�سفي، حيث  اإلى الخطاب الحجاجي  القدرة على المتداد 
تعالج في ظل اأفق تاأملي جديد، قوامه المقارنة بين الق�سايا في �سبيل 
»مي�سال  يقول  الإقناع.  وتحقيق  الحجة  باإقامة  الكفيل  الت�سابه  اإدراك 
فوكو«:»اإن للتمثيل قدرة لحد لها على ربط العالقات، واإقامة الت�سابهات، 
واأ�سكال  العالقات  من  يح�سى  ل  عدد  اإن�ساء  يمكن  واحدة  نقطة  فمن 
غير مرئية من التقارب. وعن طريق التمثيل يمكن اأي�سا اأن نقارب بين 
ويقول  اختالفاتها«)3(.  بلغت  مهما  العالم  في  والأ�سياء  الأ�سكال  جميع 
»فريدريك نيت�سه«: »كلما كانت الحقيقة التي تريد تعليمها اأكثر تجريدًا 
للتمثيل  كان  ولما  الحوا�س...«)4(  لإغواء  تزينها  اأن  عليك  وجب  كلما 
وجهان )تخييلي وعقلي(، فاإن محاولة مواجهته بالبحث تفر�س علينا اأن 
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نت�ساءل عن حدود العالقة بينهما واآفاقها. فما الفرق القائم بين التمثيل 
في الخطاب البالغي الأدبي والتمثيل في الخطاب الحجاجي الفل�سفي؟ 
في  التخييلية  الوظيفة   - التمثيل  جمالية  تـن�سجم  اأن  الممكن  من  وهل 
الخطاب الأدبي - مع دوره الحجاجي التوا�سلي - الوظيفة العقلية في 

الخطاب الفل�سفي؟
1. الوجه الجمالي للتمثيل:

قراءته  خالل  من   - عبدالمجيد«)**(  »جميل  الدكتور  �سنف  لقد 
التفكيكية البّناءه للبالغة العربية- اتجاهات البحث في البيان اإلى ثالثة 

وهي: 
)البيان  كتابه  في  »الجاحظ«  الخطابي:يمثله  الأدبي  التجاه  اأ. 
ت�سورات  �سكل  في  بالقوة  موجودة  المعاني  اأن  يرى  الذي  والتبين( 
عنها  بالإف�ساح  الكفيل  هو  و»البيان«  القلب،  في  م�ستقرة  الذهن،  في 
واإخراجها من ذات مبينة اإلى اأخرى تتلقاها. ولقد كان �سوؤاله الجوهري 
المرء يبين - في عرفه - عن طريق و�سيلتين  المرء؟.  هو: كيف يبين 
الخطاب  طبيعة  فر�ستهما  وقد  والإ�سارة.  ال�سوت  هما:  بيانيتين، 
ال�سفاهي المهيمنة اآنذاك. ثم اإن لغة الخطاب في ن�سق الجاحظ تهدف 
اأ�سا�سًا اإلى ا�ستمالة القلوب ويعزز ذلك قول »الجاحظ« في �سياق الحديث 
عن وا�سل بن عطاء: »اإن حاجة المنطق اإلى الحالوة و الطالوة كحاجته 
اإلى الجزالة و الفخامة واأن ذلك من اأكبر ما ت�ستمال به القلوب وتثنى 

اإليه الأعناق«)5(. 
كما يروي الجاحظ عن بع�س الربانيين قولهم: »اأنذركم ح�سن الألفاظ 
و حالوة مخارج الكالم فاإن المعنى اإذا اكت�سى لفظًا ح�سنًا واأعاره البليغ 
مخرجًا �سهاًل ومنح المتكلم قوًل متع�سقًا �سار في قلبك اأحلى ول�سدرك 

اأماًل«)6(.
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و�سفوة القول: يمكن اأن نخل�س باأن الجاحظ قد اعتمد على المنطوق 
اأما الهدف المن�سود، فيتمثل في  الذي يف�سح عنه بال�سوت والإ�سارة. 
الخطابة  حال  يبدو  »هكذا  قلبه:  وا�ستمالة  المتلقي  نف�س  من  التمكن 
وتقبيح،  تح�سين  خطابة   - الأعم  الغالب  في  فهي  القديمة،  العربية 
وهو  والفخامة،  والجاللة  والحالوة  والطالوة  المبالغة  الأول  معتمدها 
يدفعه  وينفره،  يرغبه  ويقعده،  يقيمه  المتلقي،  بلب  ياأخذ  كان  معتمد 

ويمنعه، وبالجملة يفعل فيه فعل ال�سحر«)7(.  
ولعل ما يع�سد هذا المعنى ويدعمه بحث الأ�ستاذ )حمادي �سمود( 
الذي اأقام تفرقة وجيهة بين البالغة عند العرب والخطابة عند الغرب 
العربية  البالغة  باأن  ي�سرح  حيث  والهدف،  الن�ساأة  دواعي  حيث  من 
»ظهرت تبا�سيرها في اأح�سان ال�سعر، وال�سعر وقعه من اإيقاعه وف�سله 
من هيئة القول فيه.  ولم يكن يفوق �ساعر على �ساعر اإل بما يقع له من 
نهج في ت�سوير المعاني واإخراجها رائقة عذبة ت�سر الناظر وتخلب لب 

الم�ستمع«)8(.
كتابه:  في  وهب  بن  اإ�سحاق  الفقهي:يمثله  المنطقي  التجاه  ب. 
كيف  ال�سوؤال:  اأثار  قد  الجاحظ  كان  فاإذا  البيان«.  وجوه  في  »البرهان 
يبين المرء؟ و حاول الإجابة عنه بفكرة م�سبقة وهي اأن المعاني قائمة 
في �سدور العباد، مت�سورة في اأذهانهم، متخلجة في نفو�سهم، فاإن »ابن 
في  المعاني  تقوم  كيف  وهو:  ذلك،  اأعمق من  اإ�سكال  من  انطلق  وهب« 
النف�س؟ اأو كيف تقيمها النف�س؟ وخل�س اإلى اأن البيان يكون على اأربعة 
يح�سل  بيان  ومنه  اعتبار(،  )بيان  بذواتها  الأ�سياء  بيان  »فمنه  اأوجه 
وبيان  ل�سان،  بيان  ومنه  اعتقاد(،  )بيان  الفكرة  اإعمال  القلب عند  في 
كتاب«)9(، ثم انتقل بعد ذلك اإلى البحث عن الكيفية المنا�سبة لإدراك 
البيان  الباطن من  اإن  وباطن، حيث  اإلى ظاهر  البيان  فق�سم  المعاني، 
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في وجوهه الأربعة هو المحتمل والمفتوح الدللت. وللو�سول اإلى معرفة 
الباطن �سبيالن اأ�سا�سيان، هما: القيا�س والخبر: »... والطريق اإلى علم 
اأحكامها ومعانيها من جن�سين:  والوقوف على  الأ�سياء في ذاتها  باطن 
في  »القيا�س  وهب«:  »ابن  يقول  »القيا�س«  وعن  والخبر«)10(.  القيا�س 
اللغة التمثيل والت�سبيه، وهما يقعان بين الأ�سياء في بع�س معانيها ل في 
�سائرها..«)11( وفي نقده لتجاه »ابن وهب« يقول د/جميل عبدالمجيد: 
»ل نجد لحديث ابن وهب عن )القيا�س(  اأي �سدى في تناوله لأق�سام 
قيمتها  عن  ك�سف  اإذ  )الأمثال(،  ق�سم  با�ستثناء  العربية،  العبارة 

ال�ستدللية ووظيفتها الإقناعية«)12(.
وجملة القول: اإنَّ البيان ق�سية بالغية ومنطقية اأي�سًا، وهناك تكامل 
بين البالغة والمنطق في الخطاب الحجاجي »البيان لي�س ق�سية بالغية 
فح�سب، بل هو ق�سية منطقية اأي�سًا، و اأن حاجة البالغة اإلى المنطق في 
الخطاب الحجاحي اإنتاجًا وتحلياًل حاجة طبيعية و�سرورية. ولعل هذا 
واإقامة الحجة المعقولة ركنًا  ما ي�سفى �سرعية على اعتماد ال�ستدلل 
اأ�سا�سيًا في درا�سة بالغية عربية من�سودة لذلك النوع من الخطاب«)13(.
كتابه:  في  ال�سكاكي  يمثله  المنطقي:  البالغي  التجاه  ب. 
الحد  بعلمي  المعاني  علم  »تمام  باأن  فيه  يوؤكد  الذي  العلوم،  مفتاح 
وال�ستدلل«)14(. اإن المعاني التي كانت مو�سوع درا�سة )ابن وهب( هي 
التي حاول اأبو يعقوب ال�سكاكي تقعيد منطقها، وذلك باأن اأ�سفى عليها 

�سلطة ال�ستدلل الموؤطرة لعلم المعنى والبيان.
يقول الباحث )�سكري المبخوت( عن كتاب)مفتاح العلوم(: »... اإن 
هند�سة مفتاح العلوم«، واهتمام من جاء بعد ال�سكاكي بالق�سم البالغي 
من الكتاب يك�سفان عن اأمرين: اأحدهما اأنه لي�س لعتباُرُه كتابًا بالغيًا 
وبمنزلته  الكتاب  وبمادة  نف�سه،  ال�سكاكي  بم�سروع  ترتبط  م�سوغاٌت 
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كتاب  باب لال�ستدلل في  اأن وجود  والآخر  العربية،  البالغة  تاريخ  من 
للبالغة مثير لالنتباه دافع اإلى الت�ساوؤل عن عالقته بم�سروع علم الأدب 
بالذكر  والجدير  البالغة«)15(.  مو�سوع  بناء  في  اإليه  الحاجة  ومدى 
عند  الجديدة  البالغة  مع  اتفاقًا  البالغي  ال�سكاكي  ن�سق  في  نجد  اأننا 
»بيرلمان« في هيكلها العام، حيث اإن معتمد الخطاب في كال الكتابين 
الخطاب  وغاية  ]المتلقي[،  هو  ومرتكزه  الخطاب  ومحور  ]البينة[  هو 
واحدة وهي ]الإقناع[. اإل اأن هناك اختالفا جوهريا بينهما، يتمثل في 
طبيعة البينة، فهي عقلية بحته، ت�ستهدف عقل المتلقى عند )بيرلمان( 

ومح�س تخييلية ت�ستهدف خيال المتلقي و وجدانه عند ال�سكاكي.
الأدبي  بالخطاب  بيان خيالي يخت�س  ال�سكاكي  بيان  اإن  والخال�سة، 

ال�سعري، وبيان بيرلمان بيان عقلي يخت�س بالخطاب الحجاجي.
• - التمثيل من منظور عبد القاهر الجرجاني:

»اأ�سرار  كتابه  في  التمثيلي(  )الت�سبيه  التمثيل  فن  الجرجاني  عالج 
البالغة«، و�سلط ال�سوء على الأثر العميق الذي يحدثه في نف�س المتلقى 
الت�سبيه،  من  التمثيل  اأفرد  من  »اأول  الجرجاني  ويعد  واإمتاعًا،  اإقناعًا 
في  خ�سو�سيته  واأبرز  ال�سريح،  الت�سبيه  عن  ومازه  منه،  ق�سمًا  وجعله 
العقل  اإعمال  تدور حول  واأنها  الخ�سو�سية،  هذه  ببيان  واهتم  الدللة، 
في  تراه  ل  الذي  الخفي،  ال�سبه  اإلى  والنفاذ  الطرفين،  في  والتفتي�س 
الم�سبه على حد روؤيتك له في الم�سبه به. وهذا بخالف الت�سبيه ال�سريح 
الذي ترى فيه الوجه قائمًا في الطرفين على حد واحد، كالجمرة التي 
يعلل  اأن  الجرجاني  حاول  وقد  الخد«)16(،  في  وتراها  الورد  في  تراها 
�سر المتعة الناجمة عن التمثيل، فاأن�س النفو�س - كما يراه عبدالقاهر 
وتاأتيها  جلي،  اإلى  خفي  من  تخرجها  اأن  على  »موقوف   - الجرجاني 
اآخر،  �سيء  اإلى  اإياه  تعلمها  ال�سيء  في  تردها  واأن  مكنى،  بعد  ب�سريح 
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اأن�س النفو�س  اأعلم وثقتها به في المعرفة اأحكم«)17(  ومرد  هي ب�ساأنه 
بالتمثيل في راأيه اإلى: 

1. اإقامة الحجة:
حيث يكون التمثيل حجة تثبت �سحة المعنى اإذا كان في اأعقاب المعاني 

الغريبة )في مظنة �سك من قبل المتلقي( ويمثل لذلك بقول المتنبي: 
فاإن تفق الأنام واأنت منهم          فاإن الم�سك بع�ض دم الغزال

يكون  اأن  معه  بطل  حد  اإلى  وفاتهم،  الأنام  فاق  اأنه  اأراد  اأنه  »وذلك 
بينه وبينهم م�سابهة ومقاربة، بل �سار كاأنه اأ�سل بنف�سه، وجن�س براأ�سه، 
في  دعواه  ي�سحح  اأن  اإلى  له حاجة  وبالمدعي   )...( اأمر غريب  وهذا 
اإلى وجوده في الممدوح، فاإذا  اأن يجيء  اإلى  جواز وجوده على الجملة، 
قال: )فاإن الم�سك بع�س دم الغزال(، فقد احتج لدعواه، واأبان اأن ِلما 
اّدعاه اأ�ساًل في الوجود، فمثل هذا التمثيل ينفي الريب  وال�سك، ويوؤمن 

�ساحبه من تكذيب المخالف وتهجم المنكر و تهكم المعتر�س«)18(.
2. الم�ساهدة:

يكت�سي التمثيل قيمة اأي�سًا اإذا ورد في اأعقاب المعاني التي تكون مظنة 
م�ساهدة،  التمثيل من  يعك�سه  ما  اإلى  ذلك  ومرد  لها،  المتلقي  ت�سديق 
هي بمثابة الختبار العملي للفر�سية اأو الدعاء. »يبين ذلك اأنه لو كان 
الرجل مثاًل على طرف نهر في وقت مخاطبة �ساحبه واإخباره له باأنه ل 
يح�سل من �سعيه على �سيء؟ فاأدخل يده في الماء وقال: انظر هل ح�سل 
في كفي من الماء، �سيء؟ فكذلك اأنت في اأمرك، كان لذلك �سرب من 
التاأثير زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل. ولو اأن رجاًل اأراد اأن 
يجتمعان؟  هل  وذاك  هذا  فقال:  ال�سيئين،  تنافي  في  مثاًل  لك  ي�سرب 
تجده،  ل  ما  التاأثير  لتمثيله من  ونار حا�سرين؛ وجدت  ماء  اإلى  واأ�سار 
تفعل  الذي  وذلك  والنار؟  الماء  يجتمع  هل  فقال:  بالقول،  اأخبرك  اإذا 
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الم�ساهدة من التحريك للنف�س، والذي يجب بها من تمكين المعنى في 
القلب، اإذا كانت م�ستفادة من العيان ومت�سرفة حيث تت�سرف العينان، 
واإل فال حاجة بنا في اأن الماء والنار ل يجتمعان اإلى ما يوؤكده من رجوع 

اإلى م�ساهدة وا�ستيثاق بتجربة«)19(.
3. اإبداع الخيال:

قد يكون �سر المتعة في تلقي التمثيل، اكت�سافنا لفطنة ال�ساعر، هذه 
الفطنة التي تخول له القب�س باإحكام على خواطر دقيقة وعلى عالقات 
غام�سة بين الأ�سياء، فال�سعر وثبة في الظالم، ورق�س مجنون باللغة. 
متعانقين  ليظهران  حتى  متنافرين  متباعدين  �سيئين  بين  الجمع  اإن 
في ات�ساق وان�سجام بفعل تمثيل ال�ساعر، يولد فينا متعة تبهرنا. وكلما  
يقول  اأعجب.  النفو�س  اإلى  كان  اأ�سد،  التمثيل  طرفي  بين  التباعد  كان 
والمثير  ال�ستظراف،  ومكان  ال�ستح�سان،  مو�سوع  »اإن  الجرجاني: 
لأطراف  والموؤلف  الم�سرة،  من  للنافر  والمتاآلف  الرتياح  من  للدفين 

البهجة، اأنك ترى ال�سيئين مثلين متباينين، وموؤتلفين مختلفين«)20(.
2. الوجه العقلي للتمثيل:

ُتَعّد اآليات القراءة التفكيكية البناءة )الهدم و البناء( للنتاج المعرفي 
واإفراز  الخالقة،  التحديات  توليد  في  الأ�سا�س  الجوهر  الإن�ساني، 
المعرفية.  الحقول  كافة  في  الإن�سانية،  للح�سارة  المبتكرة  الوجوه 
البناءة في �سخ�س  القراءة  تتجلي  الغربي  البالغي  الدر�س  وفي مجال 
اقترح  الذي  )384-322ق.م(   Aristoteles اأر�سطوطالي�س  الفيل�سوف 
اأنموذجًا )Paradigme( جديدًا في �سبيل ت�سخي�س الظاهرة الخطابية 
والإجراءات  الت�سورات  وهند�سة  �سياغة  اأعاد  اأنموذجًا  وو�سفها، 
 ،)une protorhetorique( الأولى  الخطبية  لل�سناعة  الأ�سا�سية 
الحجج  جملة  في  والممثل  الخطابة  في  العقالني  الجانب  اأغفلت  التي 
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الوجدانية  الزاوية  على  اهتمامها  تركز  حين  على  المنظمة،  المنطقية 
والنفعالية في الخطابة اأي احت�سان و�سائل التاأثير في عواطف المتلقي 
وخيالته ولذلك عدت هذه الخطابة، خطابة تاأثير بل ت�سليل في اأغلب 
العتباطية،  �سفات  عليها  طغت  ال�سوف�سطائي(  )المن�ساأ  تمف�سالتها 
والالمعقولية والمغالطة. وقد اأولى »اأر�سطو« في ن�سقه الجديد اهتمامًا 
وا�سحًا بالناحيتين العقلية والنف�سية، و�سعى جاهدًا اإلى تحقيق التعادل 
الأ�سا�س  الجوهر  الأولى  من  وجعل  التاأثير،  واآليات  الإقناع  و�سائل  بين 

ومن الثانية العر�س المعين والمدعم لالأولى.
الت�سديقات(   =( الحجج  من  نمطين  بين  »اأر�سطو«  ميز  وقد 
ويعرف  ال�سناعية،  والت�سديقات  ال�سناعية،  غير  الت�سديقات  هما: 
متقدمة،  باأمور  لكن  منا  بحيلة  تكون  لي�ست  الالتي  »تلك  بقوله:  الأولى 
ذلك«)21(،  اأ�سبه  وما  وال�سكاك،  والكتب،  والعذاب،  ال�سهود،  كمثل 
بالحيلة  ينبغي  ما  على  وتثبيته  اإعداده  اأمكن  »ما  بقوله:  الثانية  وعرف 
وباأنف�سنا«)22(. وقد عمد اإلى تق�سيم الحجج ال�سناعية اإلى ثالثة اأنواع: 
يخت�س  وما   ،)Ethos( وهيبته  وهيئته،  الخطيب،  باأخالق  يخت�س  ما 
بالتاأثير في المتلقي ونف�سيته وعواطفه )pathos(، وما يخت�س بالخطاب 

.)logos( في حد ذاته
»خرج  اأر�سطو:  اأنموذج  على  تعليقًا  الريفي«  »ه�سام  الباحث  يقول 
يطرح  لم  لكنه  حينئذ،  الخطابة  �سناعة  في  التاأليف  �سنة  عن  اأر�سطو 
كل ما ذكره الموؤلفون ال�سابقون له )...( اأخذ عنهم اأهم ما ذكروه في 
اأق�سام الخطبة وماآتي التاأثير بالقول واأدرجه في م�سروع اأ�سمل ومختلف، 
وبم�سروعه حول مركز الثقل في هذه ال�سناعة من التاأثير اإلى الإقناع، 
واأراد اأن يقيم بين هذين الطرفين توازنًا يكون التاأثير بمقت�ساه خادمًا 

لالإقناع وتابعًا له«)23(.
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اأما عن »بيرلمان« )Ch. perelman(،  فاإن تفاعله مع اأنموذج اأر�سطو 
اأفرز اأنموذجا جديدا اأي�سا، اأكد فيه على الوجه المعقول )و لي�س الوجه 
ال�ستمالة  اأن  راأى  الحجاجية، حيث  اللغة  بناء  الوجداني( فيما يخ�س 
قبل  من  والتمحي�س  لالختبار  قابل  منطقي  ا�ستدللي  بفعل  تتحقق 
)بيرلمان(  تاأكيد  »اإن  واقتناعه.  لوعيه  عاك�سًا  اختياره  لياأتي  المتلقي 
مرتبط  والقتناع  المعقولية  مبداأي  على  الحجاج  قيام  �سرورة  على 
حيث  من  الإن�سانية،  الحرية  تحقيق  وهي  اأ�سمى،  اإن�سانية  بغاية  لديه 
هي اختيار عاقل. اإن الحجاج غير الملزم و غير العتباطي - في عرف 
بيرلمان - هو وحده القمين باأن يحقق الحرية الإن�سانية من حيث هي 

ممار�سة لختيار عاقل«)24(.
وانطالقًا من معطيات اأنموذج بيرلمان في البالغة الجديدة، يمكننا 
فاإذا كان الجاحظ قد  اأن نقارن بين نظرة الجاحظ ونظرية بيرلمان. 
المكتوب  الخطاب   - جعل  بيرلمان  فاإن  المنطوق،  على  اأ�سا�سًا  اعتمد 
فاإن غاية  القلوب،  ا�ستمالة  الجاحظ هي  واإذا كانت غاية  له،  مو�سوعًا 
بيرلمان هي ا�ستمالة العقول، واإذا كانت ال�سبيل اإلى ذلك عند الجاحظ 

هي ال�سوت والإ�سارة، فاإن بيرلمان قد اختار الحجة المعقولة.
وقد �سنف )بيرلمان CH. perelman( و)تتيكا tytica( - في كتابهما: 
م�سنف في الحجاج - الخطابة الجديدة - ال�ستدلل بوا�سطة التمثيل 
)Analogie( �سمن الحجج القائمة على الت�سال الموؤ�سـ�س لبنية الواقع، 
له مكانته  اأن تكون  »التمثيل في الحجاج ينبغي  اأن  الموؤلفان  حيث يرى 
الحجاجية  قيمته  تظهر  و  حجاجية  قيمة  ذو  فهو  برهنة  اأداة  باعتباره 
هذه حين ننظر اإليه، على اأنه تماثل قائم بين البني و�سيغة هذا التماثل 
يمثله  ما  ]ب[  العن�سر  اإلى  بالن�سبة  يمثل  ]اأ[  العن�سر  اإن  هي:  العامة 
العن�سر ]ج[ بالن�سبة اإلى العن�سر ]د[ وهو ما يو�سحه قول بع�سهم: ما 
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يوؤ�س�س اأ�سالة التمثيل، وما يميزه من التماثل الجزئي اأي ما يميزه من 
مفهوم الم�سابهة المبتذل على نحو ما، اإنه لي�س عالقة م�سابهة، واإنما هو 

ت�سابه عالقة«)25(.
ويطرح الموؤلفان �سوؤال و جيها يقع في �سلب هذا البحث، وهو: كيف 
هذا  عن  جوابهما  ويك�سف  الحجاج؟  في  التمثيل  ن�ستخدم  اأن  ينبغي 
الخطاب  في  التمثيل  بين  تداخل  بوجود  �سمني  اعتراف  عن  ال�سوؤال 
)الأدبي  الإبداعي  الخطاب  في  والتمثيل  مثاًل(،  )الفل�سفي  الحجاجي 
الأول  اأما  وال�سمول،  بالت�ساع  منهما  الثاني  يت�سف  حيث  وال�سعري( 
الإفحامية  وقوته  طاقته،  على  حفاظًا  تحديده،  في  الحترا�س  فيتوجب 
مجال  في  عنه  يختلف  الإبداع  مجال  في  »التمثيل  اإن  ثم  والحجاجية، 
البرهنة والحجاج، من حيث ات�ساع مدى هذا التمثيل، اأو عدم ات�ساعه. 
ففي حين اأنه ل �سيء يمنع من اأن يطول التمثيل و يمتد في مجال الإبداع، 
يطلب من التمثيل في مجال الحجاج اأن يلتزم بحد معين و اإل فقد طاقته 
الإقناعية، اإن اإطالة التمثيل تكون اأحيانًا لغاية اأن تثبت �سحته لكن تلك 

الإطالة قد تجعله عر�سة لتحرج المخاطب«)26(.
الخاتمــــة:   

اإ�سكاًل  التمثيل( تطرح  اأن ) ظاهرة  اإلى  على �سوء ما �سبق نخل�س 
كيفية  وانعكا�س ذلك على  واآخر عقليًا،  ت�سغل حيزًا جماليًا  اأنها  بحكم 
تناوله  الذي  التمثيل  اإن  المتباينة.  الخطابات  في  التقنية  هذه  توظيف 
عبد القاهر والبالغيون العرب »اإنما يقوم على الم�سابهة التخييلية التي 
تك�سب الن�س اأدبية اأو �سعرية و تكون تقنية اإمتاع اأكثر منها اإقناع. اأما 
التمثيل في الخطاب الحجاجي، فاإنما يقوم على الم�سابهة العقلية التي 
تك�سب الم�سبه حكم الم�سبه به لتحقق العلة الحقيقية للحكم فيه، و من 

ثم و جب اأن نلتفت اإلى ذلك النوع من التمثيل العقلي«)27(.
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حقول  كافة  في  بالغة  اأهمية  ذو  الحقيقة  في  بالتمثيل  ال�ستدلل  اإن 
يتخذها  الإن�سان  عند  الذهنية  والآليات  القدرات  من  فهو  المعرفة، 
والأ�سياء  الظواهر  بين  العالقات  ولربط  ولال�ستك�ساف  للمقاربة  اأداة 
المفكر  اإلى ذلك  التمثيل، كما يذهب  اإن مقولة  »بل  من زوايا متعددة، 
في  هيمنت،  قد  والأ�سياء«  »الكلمات  كتابه  في  فوكو  مي�سيل  الفرن�سي 
في  �ساد  الذي  النظام  هو  بكامله،  معرفي  نظام  على  الغربية  الثقافة 

الع�سر الو�سيط، وا�ستمر حتى ع�سر النه�سة«)28(.
المقدمة: ما  المطروح في  الإ�سكال  الإجابة عن  نقول في  اأن  ويمكن 
الفرق بين التمثيل في الخطاب الحجاجي والتمثيل في الخطاب الأدبي؟ 
اإن التاأثير الجمالي ي�سغل الأولوية في التمثيل ال�سعري الأدبي، وهذا ل 
يلغي دوره الإقناعي. بينما في الخطاب الحجاجي  والفل�سفي ياأخذ الإقناع 
في التمثيل الأولوية مع جواز اقترانه بالتاأثير في النف�س والوجدان. لكن 
توؤثر وتتاأثر بطبيعة الخطاب ونوعيته  التمثيل  اإذا كانت مو�سعة وظيفة 
)مقولة الأجنا�س الخطابية(. فكيف نمو�سع الغاية من التمثيل اإذا كان 
نوعان  هما  و  الفل�سفي،  ال�سعر  اأو  ال�سوفي  ال�سعر  اإلى  ينتمي  الخطاب 

اعترف التاريخ الأدبي بح�سورهما؟.
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الت�أثري البالغي يف ت�سكيل ال�سورة النف�سية عند املتلقي

ق�سة ال�سيدة مرمي العذراء يف �سورة مرمي اأمنوذج�ً

اأي�رس حممد فا�ضل الدبو)*(

ت�أويلاً  املع��صر  الدر�س  من  وا�صعة  م�ص�حة  القراآين  الن�س  ي�صكل 
التي  التطبيقية  الدرا�ص�ت  اأهم  اإحدى من  �صكل  ، فقد  وبلغةاً وحتليلاً
املنهجية  الطروح�ت  تطبيق  يف  واعية  رغبة  الب�حثني  لدى  عك�صت 
املع��صرة للنقد احلديث ومدى مواكبة هذا الن�س املعجز للغة الع�صر، 
ى اهلل عز وجل اأهل العلم واملعرفة الفكر ب�أنهم مهم�  كيف ال وقد حتدَّ
و�صلوا من مراتب املعرفة والت�أمل والتحليل والتدقيق وم� حققوه من نت�ئج 
ومعلقة  دقيقة  غري  الب�صرية  املعرفة  تك  تبقى  امل�صم�ر  هذا  يف  مبهرة 
بكم�ل اهلل تع�ىل، وهو الق�ئل: {َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم} ]يو�صف: 76[، 
عند  ويقفون  يحللون  واأفك�رهم  م�ص�ربهم  مبختلف  الدار�صون  فم�زال 
فهو  واالإعج�زية،  والربه�نية  واملعرفية  القراآنية  املف��صل  من  الكثري 
كت�ب اهلل املُعجز على مرِّ الع�صور، و�صرُّ اإعج�زه ينجلي يوم�اً بعد اآخر يف 

كل العلوم وال�صيَّم� العلوم اللغوية �صرُّ اإعج�زه االأول.

)*(  قسم اللغة العربية جامعة األنبار كلية اآلداب.
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ج�ءت هذه الدرا�صة يف �صي�ق الك�صف عن الت�أثري البلغي من حيث 
اختي�ر االأ�صلوب البلغي املن��صب وال�صورة املتوافقة مع ال�صي�ق؛ لت�صكيل 
الديني،  اخلط�ب  يف  مهم�اً  حمورااً  بو�صفه  الق�رئ  عند  النف�صي  االأثر 
والتكليف�ت،  الت�صريع�ت  ه  توجَّ ف�إليه  ومق�صده�،  ال�صريعة  غ�ية  هو  بل 
»اأعطي املخ�َطب يف القراآن الكرمي اأهمية خ��صـة الإكـ�ص�ب النـ�س داللـة 
متف�عــلة؛ ذلـك اأن �صـكل االت�صـ�ل ب�لن��س - على اختلف م�صتوي�تهم، 
وحتقيق تف�علهم مع املعطي�ت اجلديدة  - يتطلب اإ�صرتاتيجية خ��صة 
يتحول مبوجبه� اخلط�ب اإىل علم يحمل دالالت مزدوجة«)1(، لقد اأكد 
البلغيون على املخ�َطب/ املتلقي بل و�صنفوا اخلط�ب بن�ءاً على االأثر 
الذي يرتكه الن�س فيه من »خط�ب تهييج واإغ�ص�ب وت�صجيع وحتري�س 
له  ف�لق�رئ  وت�صريف«)2(،  وتكذيب  وحت�صري  وتعجيز  وحتبيب  وتـنفري 
اإ�صرتاتيجية يف احل�صـور والتفـ�عل داخل النـ�س يعتـمد على م� يبـثه يف 
النـ�س من اأ�صلوب لغـوي بلغـي و�صـي�ق م�صـبك من�صـجم بني املفردات 
والذي يوقع يف نه�ية املط�ف غ�ية الت�أثري النف�صي ويحقق الو�صول اإىل 
البحث  تطلب  هـن�  من  والت�أويلية،  والفكرية  املعرفية  الن�س  �صفرات 
نف�صه� م�صفوعة  القـ�صة  اأحداث  �صهدته�  توزيعه على منعطف�ت ثلثة 
مبقدمة تبنيِّ دور القـ�رئ واأهميـته بكونـه ع�ملاً مهم�اً يف املع�دلة الدينية 
 - البلغـية  ك�نـت  خمـتـلفة  بو�صـ�ئل  الكريـم  القـراآن  ا�صـتط�ع  وكيف 
حمـور عمـلن� -  واحدة منه� يف اإيق�ع هذا الت�أثري النف�صي بنقل الق�رئ 
متثله  الذي  املثري  عن  البحث  عن  ف�صلاً بلحظة  حلظةاً  احلدث  اإىل 
حلظة  االأول  املنعطف  فك�ن  الت�أثري،  هذا  اإحداث  يف  البلغة  اأ�ص�ليب 
ال�صدمة الذهول )الب�ص�رة( يف قوله تع�ىل: {َواْذُكْر ِفـي اْلِكَتاِب َمْرَيَ 
]مرمي:   { َتِقيًّا  ُكنَت  اإن  ِمنَك  ْحَمِن  ِبالرَّ اأُعوُذ  اإنِّ  َقاَلـْت  اْنَتَبـَذْت...  اإْذ 
دت بحوار بني ال�صيدة مرمي العذراء ور�صول  16-18[، وهي حلظة جت�صَّ

الوحي )جربيل عليه ال�صلم( وقد ك�ن اأ�صعب م� فيه� حلظة )الب�ص�رة 
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ب�حلمل( وهي مرحلة بح�جة اإىل قلب اإمي�ين وعقل مدرك ال�صـتيع�به�، 
وفعـلاً مت جتـ�وزه� اإىل املنعطف الث�ين االأهم وهو م� بعد الب�ص�رة الذي 
ْحَمِن  متثل يف قوله تع�ىل {َفَحَملَْتُه َفانَتَبَذْت ِبِه... َفُقوِل اإِنِّ َنَذْرُت ِللرَّ
اإِن�ِسيًّا} ]مرمي: 22-26[، وهي مرحلة العودة اإىل  اأَُكلَِّم اْلَيْوَم  ْوًما َفلَْن  �سَ
االإدراك واالطمئن�ن النف�صي من خلل ر�ص�ئل الت�أكيد واالإ�ص�رات االإلهية 
التي �صوَّرت - من خلل االأ�ص�ليب البلغية ال�صور املطمئنة ملرمي عليه� 
ال�صلم وهي ب�أم�سِّ احل�جة اإليه� ؛ لت�صع وليده� ب�صلم ،يف حني �صهد 
ويتف�عل مب�ص�عر  الق�رئ خطورته  يدرك  االأخري حتوالاً مهم�  املنعطف 

حّية مع ذلك م�صهده املوؤرق واملتعب ملرمي البتول - واملحزن للق�رئ.
)عليه�  الط�هرة  مرمي  ال�صيدة  به  مترُّ  الذي  للموقف  املت�أمل 
ت بهذه املراحل يدرك  ال�صلم( - يف تلك اللحظ�ت - بل لكل امراأٍة مرَّ
خطورته واأهميته، فج�ء ال�صي�ق القراآين ب�أ�ص�ليب بلغية موؤثرة للق�رئ 
به  �صتمّر  الذي  الع�صيب  املوقف  املتلقي  خلله�  من  ي�صت�صعر  ور�ص�ئل 
مرمي العذراء، موقف املراأة التي ت�أتي بوليده� من غري اأب، وهو موقف 
القلق  اأنواع  من  واحد  وهو  الواقع(  من  )القلق  املع��صرون  عليه  يطلق 
الع�مل  وم�صدره  املو�صوعي  اأو  الواقعي  »القلق  االن�ص�ن  ي�صيب  الذي 
ِمـُلُه...  َتْ َقْوَمَها  ِبِه  {َفاأََتْت  تع�ىل  قوله  ـل  مُيثِّ م�  وهذا  اخل�رجي«)3( 
 ]33-27 ]مرمي:  َحيًّا}  اأُْبَعُث  َوَيْوَم  اأَُموُت  َوَيْوَم  ُوِلدتُّ  َيْوَم  َعلَيَّ  اَلُم  َوال�سَّ
يف اإ�ص�رة وا�صحة اىل مبعث ال�صلم.. واالطمئن�ن الذي متثله الرع�ية 
االإلهية الذي لواله مل� ك�ن ملرمي )عليه� ال�صلم( اأن ت�صمد يف وجه هذه 
الهزات الثلث، وهو �صعور يدركه الق�رئ من خلل اأر�صية الق�صة، ثم 

�صفع البحث بخ�متة الأهم م� تو�صل اإليه الب�حث من نت�ئج.
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املقدمـــة: 
يوؤدي الق�رئ دورااً مهم�اً يف املع�دلة االأدبية وهو ي�صكل الركن الث�لث 
ت�أكيد  اأولهم�  اأمرين  يتطلب  اللغة  وظيفة  ففهم  النقدية،  العملية  من 
اأهمية املوقف الكلمي اأو ال�صي�ق الذي توؤدي فيه اللغة وظيفته�، واالآخر 
النظر اإىل العوامل الرئي�صة التي ينتظمه� هذا املوقف وهي )املتكلم( اأو 
)الب�ث( و)امل�صتمع (اأو )امل�صتقبل( واالأ�صي�ء)4(. ف�لق�رئ عن�صر فّع�ل 
يف فهم ال�صي�ق وتغيريه عن ق�صد الق�رئ من خلل الت�أويل والتحليل، 
واهلل  القراآين  الن�س  مع  وال�صيم�  ب�لت�أثري  اإليه  التوجه  املهم  فك�ن من 
]حممد:  اأَْقَفاُلَها}  ُقُلوٍب  َعلَى  اأَْم  اْلُقْراآَن  َيَتَدبَُّروَن  الق�ئل {اأََفاَل  تع�ىل 
24[، ويتفق الق�رئ على اأنَّ من اأهم و�ص�ئل الت�أثري القراآين على نفو�س 

املتلقني هي البلغة، التي اأ�صهمت ب�صكل فع�ل يف خلق الت�أثري املن�صود 
املع�ن�ة  يعي�س  احلدث  قلب  يف  وك�أنه  اللحظة  ع�مل  اإىل  املتلقي  لنقل 
البلغة ال ميكن جت�هل دوره� ونحن  ولعّل كثريااً من مب�حث  واالآالم، 
ونقل  القراآين  الن�س  يقراأ  وهو  للق�رئ  نف�صية  �صورة  خلق  عن  نفت�س 
يعدُّ  حتليله  على  اليوم  نقف  م�  اأنَّ  وال�صيم�  بلحظة  حلظة  املع�ي�صة 
للن�ص�ء  االأمثل  الرمز  ِدت  َج�صَّ ملراأة  النف�صية  للمع�ن�ة  احلي  االأمنوذج 
اإىل  اأقرب  احل�مل  املراأة  فك�نت  حي�ته�  م�صرية  طوال  تك�بد  وهي 
االإح�ص��س بهذه املع�ن�ة؛ الأنه� االأقرب اإىل مع�ي�صة تلك اللحظ�ت ب�صكل 
عملي ولي�س ب�صكل ت�صويري تقريبي فك�نت الر�ص�لة - ومن خلل �صور 
االأح��صي�س  تلك  يعي�صون  وهم  املتلقني  الب�لغ يف  الت�أثري  له�   - البلغة 
وامل�ص�عر واإبراز اإىل اأيِّ مدى اأ�صهمت البلغة يف الو�صول بنقل حلظ�ت 
االأمل واالأمل اإىل الط�هرة حلظة بلحظة ب�صكل فني واأ�صلوب جميل، ولقد  
معنى  ت�صكيل  يف  مهمة  غ�ية  املن��صب  اللفظي  ب�الختي�ر  االهتم�م  ك�ن 
نف�صي؛ لت�صويق االأفك�ر والروؤى للمتكلم، ف�ملعنى )الع�طفي/ النف�صي( 
� عند  � معيناً ين�ص�أ ا�صتج�بة »مل� ميثله اللفظ من مثري يلقى اأثرااً انفع�لياً



أيسر محمد فاضل الدبو
20

13
و 

ني
يو

 - 
هـ

14
34

ن 
با

شع
 ، 

34
دد 

لع
ا

313

جـــــذور

وتطلع�ته  الفرد  هذا  اهتم�م�ت  من  ج�نب�اً  املعنى  هذا  فيعك�س  الفرد، 
ا�صتج�بة  هيئة  على  اإخراجه�  اأو  عنه�،  التعبري  فيح�ول  وانفع�الته، 
انفع�لية يحمله� املعنى«)5(. هذا املثري هو م� �صيكون حمور درا�صتن� من 
اأو  نف�صية  ت�صكيل �صورة  ثمَّ  املتلقي، ومن  البلغة الإث�رة  خلل توظيف 
الق�رئ، فمن خلل  اإىل  اإي�ص�له  املتكلم  يريد  م�  اأو  الع�طفة  نقل هذه 
البلغة يكون البحث يف م� وراء امل�صتوى الداليل الظ�هر »بحيث يقف 
على امل�صتوى اجلم�يل اأو النف�صي اأو احل�ص�ري اأو م� اإىل ذلك مم� يكمن 
اأن من  يجد  الرتاث  يفت�س يف  ومن  ال�صوري«)6(.  املعنى اجلزئي  وراء 
اإىل  �بيُّ  اأملح اخلطَّ فقد  به،  ح  ي�صرَّ ومل  وقف عند ذلك  البلغيني من 
 : االإعج�ز النف�صي للقراآن الكرمي و�صم�ه )ت�أثري القراآن يف القَلوب( ق�ئلاً
»ويف اإعج�ز القراآن وجه اآخر ذهب عنه الن��س فل يك�د يعرفه اإال ال�ص�ذ 
من اآح�دهم وذلك �صنيعه يف القلوب وت�أثريه يف النفو�س، ف�إنَّك ال ت�صمع 
ا اإذا قرع ال�صمع خل�س له القلب من  � اأو منثوراً كلم�اً غري القراآن منظوماً
اأخرى م� يخل�س منه  وامله�بة يف  الروعة  اللذة واحللوة يف ح�لة من 
ه�  اأخذت حظَّ اإذا  ال�صدور حتى  له  وتـن�صرح  النفو�س  به  ت�صتب�صر  اإليه، 
اخلوف  من  وتغ�ص�ه�  والقلق  الوحيب  عراه�  قد  مرت�عة  ع�دت  منه 
ق م� تـق�صعرُّ منـه اجللود ...«)7( ولعل يف كلم اخلط�بي ا�ص�رات  والتعرُّ
تـن�صرح  النفو�س،  به  )ت�صتب�صر  املتلقي  الت�أثريالقراآين يف  على  وا�صحة 
الع�مل  املع��صرون على  وتـنبه  والقلق...(  الوحيب  ال�صدور، عراه�  له 
النف�صي للقراآن فهو )الت�أثري البليغ( الذي ُيعدُّ مظهرااً النم�ذج الرائعة 
وح�كى  القلب)8(،  َق ح�جز  مزَّ ف�لقراآن  االإن�ص�نية،  النف�س  املوؤثرة على 
هذا  للمتلقي،  النف�صي  ال�صعور  على  للت�أثري   � وامل�ص�عرحتقيقاً العواطف 
م�ص�عر  اأر�صية  على  مهم�اً يف حتقيقه  دورااً  البلغة  اأّدت  الذي  الت�أثري 
الق�رئ وعواطفه، فهذا النوع من االإعج�ز له اأثره الذي ي�صعب حتديده 

� ومع�يَن وبديع�اً«)9(.  اال بعد الوقوف على بلغته »بي�ناً
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عن  ف�صلاً  الق�ص�ي�،  هذه  لتع�لج  الدرا�صة  هذه  ج�ءت  هن�  من 
الوقوف على  كيفية اإ�صه�م البلغة يف ت�صكيل �صورة نف�صية عند الق�رئ 
من خلل منوذج ق�ص�صي قراآين رائع هو ق�صة ال�صيدة مرمي العذراء 
الق�رئ  يقف  التي  واملواقف  املوؤثرة  النف�صية  امل�ص�هد  فيه�  تتجلى  التي 
له�  القراآين  العر�س  منطلق�ت  ويوازن  ويب�صر  ليق�رن؛  كثريااً  عنده� 
رت ونقلت العرب والعظ�ت واأعطت الدرو�س  م�صفوع�اً ب�أ�ص�ليب بلغية �صوَّ
املتوخ�ة، ولعلَّ ق�رئ ق�صة مرمي يلحظ وهي تعي�س تلك االأجواء الدور 
الذي  العر�س  هذا  القراآين،  العر�س  مدة  مدى  على  اأدته  الذي  املهم 
النف�صيني  والقلق  الت�أزم  للحظ�ت  دقيق  بت�صوير  معه  الق�رئ  يح�سُّ 
للت�أمل يف  ال�صيدة واأحي�ن�اً ت�صل حّد ال�صرود ب�لذهن  اللذين مترُّ بهم� 
املوقف. و»لقد بلغ احلزن مداه عند مرمي - عليه� ال�صلم - اإّنـه� االآالم 
اجل�صدية والوخز النف�صي يخرتق العذراء الب�رة الط�هرة، وتبلغ املع�ن�ة 
ن�ِسيًّا...})10(  مداه� حني تقول {َياَلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َن�ْسًيا مَّ
الق�رئ، هذا  اأثره� على  اأن ترتك  املوؤملة الُبدَّ  23[« هذه ال�صورة  ]مرمي: 
االأثر ك�ن حمور الدرا�صة التي متثـل تق�صيمه� على وفق تق�صيم م�ص�هد 

ره� القراآن الكرمي ملرمي العذراء. العر�س التي �صوَّ

املنعطف الأول: 
� من اأ�ص�ليب علم  مع اللحظة االأوىل يبداأُ العطف الذي ُيعدُّ اأ�صلوباً
املع�ين وهو يداعب اأح��صي�س الق�رئ ب�إيق�ظ خميلته وت�أويلته ب�ختي�ر 
حرف العطف )الواو( مت�ص�ئلاً عن الغ�ية من وجود حرف )الواو( دون 
ندرك  حتى  ال�صلم(  )عليه  يحيى  ق�صة  اإىل  نعود  اإن  م�  ولكن  غريه، 
بني  للربط  الذهني  ح�صوره  الق�رئ  من  ي�صتدعى  الذي  العطف  قيمة 
االختلف  مواطن  بني  مق�رنة  يعقد  الق�رئ  جعل  يف  غ�يتني  ق�صتني 
واالتف�ق بينهم�  واأثر ذلك عليه، فـ »جملة {َواْذُكْر ِف اْلِكَتاِب َمْرَيَ اإِِذ 
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]2 ]مرمي:  ا}  َزَكِريَّ َربَِّك َعْبَدُه  انَتَبَذْت} عطف على جملة {ِذْكُر َرْحَمِة 
عطف الق�صة على الق�صة«)11( ويف هذا اإ�ص�رة مهمة؛ لي�صت�أن�س الق�رئ 
وهو يربط ويت�أمل معجزات اخل�لق ويتمثل قدرته؛ الأنَّ يف هذا العطف 
»من  انتق�ل  وهو  ال�صلم،  ووالدة عي�صى عليهم�  يحيى  والدة  �صبه�اً بني 
ق�صة يحيى اإىل ق�صة عي�صى عليهم� ال�صلم، مل� للق�صتني من �صبه ت�م 
فوالدتهم� على خرق الع�دة. وقد اأوتي عي�صى الر�صد والنبوة وهو �صبي 
كيحيى، وقد اأخرب اأنه َبرٌّ بوالدته ولي�س بجب�ر �صقي، واأن ال�صلم عليه 
)عليه  يحيى  عن  اهلل  اأخرب  كم�   ،� حياً يبعث  ويوم  ميوت  ويوم  ولد  يوم 
ال�صلم (بذلك، اإىل غري ذلك من ال�صبه. وقد �صدق يحيى بعي�صى واآمن 
اأن العطف ب�حلرف )الواو( ال  به«)12(، ومم� ال يختلف فيه النحويون 
يفيد اإال االإ�صراك واملغ�يرة)13(. ومن هن� �ص�رك اخلرق يف الع�دة بني 
اأب  بل  مولود  فوجود  )اخلرق(،  ح�لة  و�صف  يف  وغ�يره  الق�صتني، 
وامراأته  ال�صن  كبري  وهو  مولود  ي�أتيه  ممن  وعجب�اً  ا�صتغراب�اً  اأكرث  واأمٍّ 
ع�قٌر،وهي من��صبة تعزز اجل�نب االإمي�ين والوحداين للذات االإلهية من 
خلل التدرج يف اخللق من الغريب اإىل االأغرب لذلك قيل اإنَّ »من��صبة 
واأج�به  الولد  مل� ذكر ق�صة زكري� وطلب  تع�ىل  اأنَّه  قبله�  مل�  االآية  هذه 
اهلل اإي�ه فولد له من �صيخ ف�ٍن وعجوز له ع�قر وك�ن ذلك مم� يتعجب 
ولد من غري  والعجب وهو وجود  الغرابة  اأعظُم يف  اأرَدَفُه مب� هو  منه، 

ذكر«)14(.
اإنَّه� �صورة الرتا�صل بني ذاكرة الق�رئ و�صي�ق املوقف يف الق�صتني 
هذا  من  الغ�ية  اإىل  للو�صول  التوقف  ب�صرورة  وزخَم�اً  اأثرااً  يعطي  مم� 
الربط، وهي غ�ية نف�صية ك�ن الق�رُئ ح��صرااً معه� وبقوة، فقوله تع�ىل 
} اأي »يف كت�بك هذا وهو القراآن )مرمي( اأي  {َواْذُكْر ِف اْلِكَتاِب َمْرَيَ
لك...«)15(  معجزة  ولتكون  به�  الن��س  لَيقَتِدي  ووالدته�؛  مرمي  حديث 
وهذا الربط النف�صي م� ك�ن له اأن يتحقق للق�رئ لو ك�ن الرابط حرف 
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)الف�ء( التي تفيد املت�بعة والرتتيب، وهو غري مطلوب يف هذا املوقف، 
على العك�س من الواو التي تفيد االإ�صراك املطلق واجلمع املطلق، فهي »ال 
تفيد الداللة على ترتيب زمني بني املتع�طفني )...( وال على امل�ص�حبة 
وال على التعقيب«)16( من هن� ك�ن للربط ب�لواو الدور االأبرز يف ت�صكيل 
ال�صورة عند املتلقي عن طريق املق�رنة بني الق�صتني بغية الو�صول اإىل 
االإمي�ن املن�صود بقدرة اخل�لق وكم�ل عظمته، وهذا ك�ن دون االلتف�ت 
ر؛ الأنَّ الغ�ية اأثٌر نف�صي م�صوق  اإىل  زمن العر�س من حيث ال�صبق والت�أخُّ
لة من خلل اأ�صلوب  من خلل املق�رنة بني امل�صهدين، وهذه املواقف املت�أمَّ
وحتليل  ربط  تعيد  منتجة  فع�لة  مت�أنية...  قراءة  اإىل  بح�جة  العطف 
الذي  والتم��صك  واالن�صج�م  الرتابط  عن  بحث�اً  جمله  وحتليل  الن�س 
ت�صهم جممتعة يف ت�صـكيل ال�صورة املعنوية عند الق�رئ. فهذا النوع من 
�...«)17( من  القراءة مينح الن�س »قيمــة داللية وبعدااً معرفي�اً واأيدلوجياً
خلل زرع بعـ�س املنبه�ت االأ�صلوبية التي متثل انتـق�الت جتعل الق�رئ 
على يقظـة ودوام مراقبة للن�س، وهذا م� ميثـله االلتـف�ت الذي جـ�ء يف 
االآيـة نف�صه� عن طريق االنتـق�ل من اخلطـ�ب اإىل الغيبة يف قـولـه تع�ىل 
{َواْذُكـْر ِف اْلِكـَتـاِب... اإِِذ انَتَبـَذْت} وهـو م� اأ�صـ�ر اإلـيه د. في�صل ح�صني 
اإىل  انتق�ل من اخلط�ب  اأ�صلوب  ه  ب�أنَّ  � الغ�ية مكتفياً االإف�ص�ح عن  دون 
الغيبة)18(، والزخم�صري  يبنيِّ الدور النف�صي لللتف�ت الذي يرى فيه اأن 
»الكلم اإذا نقل من اأ�صلوب اإىل اأ�صلوب ك�ن ذلك اأح�صن تطرية لن�ص�ط 
واحد...«)19( اأ�صلوب  على  اإجرائه  من  اإليه  للإ�صغ�ء  واإيق�ظ�اً  ال�ص�مع 
االنتب�ه  وجذب  ال�صعور  ونقل  املتلقي  على  الت�أثري  اإيق�ع  منه  ف�لغ�ية 
وهو  التعبري)20(،  ن�صق  يتوقعه� يف  ال  التي  التحوالت  للمقول من خلل 
م� ُيعدُّ مق�رب�اً من درا�ص�ت املع��صرين كون االأ�صلوب موؤثرااً يف الق�رئ/ 
امل�صتمع. وهذا »ن�جٌت عن اخل�ص�ئ�س الداخلية للن�س: املفهوم الت�أثري 
والع�طفي للأ�صلوب«)21( ف�اللتف�ت يعدُّ اأ�صلوب�اً بلغي�اً مهم�اً يف الت�أثري 
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اأ�صلوب�اً  يعد  ف�اللتف�ت  يف  ون�ص�ط  همة  ذا  ليجعله  الق�رئ  نف�صية  على 
الق�رئ ليجعله ذا همة ون�ص�ط يف  الت�أثري على نف�صية  بلغي�اً مهم�اً يف 
مت�بعة وقراءة النَّ�س وقراءته، فمن خلل االلتف�ت ُتك�صر ح�لة الرت�بة 
يدخل  ال  واحد  ن�صق  على   املتوايل  الكلم  الأنَّ  ب�ملتلقي؛  مترُّ  قد  التي 
القلب، فهو غري م�صتحب وال م�صتط�ب، من هن� يعدُّ االلتف�ت واحدااً من 
االأ�ص�ليب املوؤثرة على املتلقي، ف�لنفو�س ت�أن�س وجتدد ن�ص�طه� مع التغري 
يف االأ�صلوب والتنوع يف الفنون البلغية واللغوية، فلو لو مل يكن االلتف�ت 
لك�ن الن�سُّ َم�ُصوق�اً )واذكر يف الكت�ب مرمي، اإذ قلن� له� انتبذي مك�ن�اً(، 
)االختي�ر(،  عن�صر  من  املتوخ�ة  الف�ئدة  عن  املعنى  �صنقطع  ثمَّ  ومن 
فهي من انتبذ، وفعله� فعل اختي�ري »الأجل اأن تعبد اهلل �صبح�نه وقيل 
لتطهر من حي�صه�«)22( فلو ك�ن الفعل على �صيغة اخلط�ب )انتبذي(؛ 
النتفى االختي�ر والأدرك الق�رئ اأنَّ االنتب�ذ ج�ء مفرو�ص�اً على �صيدتن� 
الق�رئ  ا لدى  و�صعوراً يولد قن�عةاً  ولي�س من اختي�ره�، وهذا  الط�هرة، 
ب�أنَّ االختي�ر قيد و�صرط وجب تنفيذه واإال مل� حتقق االنتب�ذ يف االأ�صل، 
الذي هو »االنفراد واالعتزال؛ النَّ النبذ: االإبع�د والطرح، ف�النتب�ذ يف 
�صبق  بدون  احل��صل  الفعل  على  اأطلق  ثم  َنَبَذُه،  مط�وٌع  افتع�ل  االأ�صل 
يف  املف�ج�أة  عن�صر  ميثل  ف�النتب�ذ  م�صى  عم�  ف�صلاً  ف�عل...«)23( 
يتلم�س  التي  الهزات  هن�ك  وتف�ج�أت  اذهبي،  اأي  القراآين،  الت�صوير 
الق�رئ اأثره� النف�صي العنيف والتي �صتتواىل على ال�صيدة الط�هرة من 

الب�ص�رة اإىل احلمل اإىل لق�ء قومه� مع املولود.
ده املك�ن  ويتلم�س الق�رئ مع �صي�ق االآية نف�صه� االنطب�ع الذي يج�صِّ
عن طريق اختي�ر التنكري لكلمة )مك�ن�اً( فهي �صواء ج�ء على الظرفية 
به  مفعول  اأنَّه  على  اأو  �صرقي(  مك�ن  يف  اأهله�  عن  )ابتعدت  بتقدير 
املك�ن دون  تـنكري  الغ�ية  تبقى  لت�صمنه معنى حلت،  للفعل )انتبذت(؛ 
تعريفه. وهذا التنكري يقود خميلة الق�رئ اإىل اإبه�م املك�ن دون حتديد 
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يف  كم�الاً  يفيد  ال  اإذ  نوعه  بتعيني  الغر�س  تعلق  »لعدم  و�صكله؛  مع�مله 
املق�صود«)24( لقد اأ�صهم االإبه�م بدور مهم يف لفِّ املك�ن ب�لعمومية دون 
التخ�صي�س؛ الأنَّ حتديده ينفي التنقلت املك�نية التي �صتحدث لل�صيدة 
احلركية  ال�صور  عن  ب�صرورةالبحث  ر�ص�لة  للق�رئ  يعطي  مرمي، مم� 
اإىل  بح�جة  وهي   - ب�ص�رته�  منذ  انتق�الته�  مواطن  من  تن�ص�  التي 
اللق�ء مع  الوالدة والتحري عن موطن ت�صع فيه وليده� - حتى حلظة 
�؛ ليبقى عن�صر احلركة فع�الاً وهذا م�  الكهنة؛ ولذلك ك�ن املك�ن مبهماً
يربهن عليه جميء اال�صم )مك�ن�اً( من�صوب�اً نكرة، ف�لن�صب يدلُّ على 
»الفعلية؛ الأنَّ الع�مل فيه الفعل بخلف الرفع الدال على الثبوت«)25(. 
ال�صورة  هذه  ت�صكيل  يف   � مهماً ا  حمفزاً بو�صفه  االإبه�م  اأ�صهم  هن�  ومن 
ال�صلم.  عليه�  العذراء  مرمي  ال�صيدة  حترك�ت  رافقت  التي  النف�صية 
ب�صلوك  لي�س  االإي�ص�ح  �صلوك  واأن  االإبه�م »يف مواطن خليق،  ي�أتي  فقد 
للطريق؛ خ�صو�ص�اً يف موارد الوعد والوعيد واملدح والذم )...( والنكرة 
متكرثة االأ�صخ��س يتق�ذف الذهن من مط�لعه� اإىل مغ�ربه�، وينظره� 
فخ�مة  له�  النف�س  يف  فيح�صل  غ�ربه�  اإىل  من�صمه�  من  ب�لب�صرية 
وتكت�صي منه� و�ص�مة«)26( ف�الإبه�م هن� اأ�صهم يف حتريك ذهنية الق�رئ 
وارتب�طه ب�ل�صي�ق ف�صلاً عن الو�صول به اإىل الغ�ية دون اإث�رة عواطفه 
وعقله ب�أمور ال يريده� املتكلم، فلو ج�ء املك�ن ب�لتعريف )املك�ن( لزالت 
ت�أمل  النف�س وطول  الغمو�س واالإبه�م دون مداعبة  اجلم�لية والنك�صف 
للفكر »ف�لوظيفة التي يقوم اال�صم النكرة به� �صواءاً اأوقع م�صندااً اإليه اأم 
م�صندااً يف اجلملة اأو الّن�س اللغوي ال ميكن اأن يقوم به� اال�صم املعرفة؛ 
ومن   )...( ذاته  التنكري  مفهوم  من  تنبثق  بخ�ص�ئ�س  تـنفرد  فهي 

طبيعته اجلم�لية«)27(.
يف  )الواو(  بحرف  العطف  اأفـ�ده  م�  املت�أمل  الق�رئ  �ص�هد  لقد 
�صي�ق االآيـة من تغـري وت�ص�كل يف ذهنـية القـ�رئ هن� ويف االآيـة الكريـمة 
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بن�ء ت�صور نف�صي رائع عن طريق  اأثر حرف )الف�ء( يف  اللحقة، ثم 
من  ونقـله  احلدث  واإيق�ع  االإجن�ز  ب�صـرعة  املتلـقي  م�صـ�عر  حتريك 
االتخـ�ذ للحج�ب، ف�الإر�ص�ل اإىل الوحي و�صريورة هذا الوحي ب�صرااً ج�ء 
ا}  ا يف قوله تع�ىل {َفاأَْر�َسْلَنا اإَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َب�َسًرا �َسِويًّ جُم�صدَّ
]مرمي:  17[، وهو ي�صكل عند  الق�رئ »اإحدى جتلي�ت القدرة االإلهية حني 
فغدا يف  الواحد  ك�ل�صيء  الب�صر  وهيئة   - ال�صلم  عليه   - �ص�ر جربيل 
�صورة اإن�ص�ن ت�م اخللق �صوي ال�صكل ظ�هره ب�صر وجوهره ملك...«)28( 
اإنَّه� مراحل انتق�لية �صريعة؛ الأنَّ مراحل الرتاخي يف هذه املواطن غري 
مرة  احلقيقة  اإىل  املخ�طب  الإي�ص�ل  ال�صرعة  اإيق�ع  ويجب  جمدية، 
وللمح�فظة على �صريورة  لنف�صيـته  اإدراكـه� ك�مـلة مراع�ة  ثم  واحدة، 
تـفيد  الواو  الأنَّ  النف�صي؛  الع�مل  اكـتمل  مل�  ب�لواو هن�  فلو جيء  القـدرة 
الربـط وال تفيد التعقيب والرتتيب الزمني االأ�صبق ثم الذي يليه، ومن 
ا عملية منف�صلة واحدة  ثم تكون �صريورة جربيل )عليه ال�صلم( ب�صراً
واآلي�ت  كيفية  العقل يف  اأ�ص��ص�اً على  م� ي�صعب حمله  االأخرى وهي  تلو 
هذه ال�صريورة دون االإ�ص�رة اإىل املراحل ب�لتف�صيل، فمع الف�ء تتج�صد 
»عدم املهلة - ويتحقق بق�صر املدة الزمنية التي تت�صمن بني وقوع املعنى 
ال�صريع  التحقق  املعطوف«)29(. وهذا  ووقوعه على  املعطوف عليه  على 
ببواعث  خلله�  من  الق�رئ  ي�صت�صعر  مرمي  لل�صيدة  وا�صحة  ر�ص�لة 
واالإدراك  الت�صور  يف  مراع�ة  نف�صه  الوقت  يف  وهي  االإلهية،  التطمني 
بث  غ�يته  مرمي  ال�صيدة  لدن  من  ال�صلم(  عليه  )جربيل  امللك  الأمر 
لو ظهر على حقيقته لفزعت من  اإنه  اإذ  االأن�س والطم�أنينة يف نف�صه�، 
�صورته وب�لت�يل لن تـقدر على اال�صتم�ع اإليه للخوف منه)30(، وللتقليل 
من ال�صدمة وهول املوقف ثم ملع�جلة احل�لة النف�صية للط�هرة ج�ءت 
� وهو اخل�لق  ا بديهاً اال�صتع�نة بربقي�ت االطمئن�ن يف �صي�ق ذلك كله اأمراً
الرحيم بعب�ده، فجـ�ء التخ�صي�س والت�صريف يف لفظة )روحن�()31(؛ 
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�ه وتوىلَّ رع�يته، ولو  لكي تطمئن الط�هرة اأنَّ االمر برمته من الذي ربَّ
واأن  �صعـب  جدُّ  االأمـر  ب�أن  الق�رئ  الأدرك  تخ�صي�س  بل  ب�لروح  جيء 
ال�صغط قد ال يطيقه ب�صر، وال�صّيم� بطهر ال�صيدة العذراء وعف�فه� وهي 
ال�صيدة  مثل  ط�هرة  امراأة  بعـزلة  رجل  ظهور  يف  اأوجه�  بلغت  مرحلة 
مع  ولكن  ملـرمي،  الط�هر  القلب  تخوفـ�ت  من  ذلك  اإىل  ومـ�  مرمي، 
اإ�ص�فـة ال�صمـري جـ�ء االإح�ص��س واال�صت�صـع�ر ب�لقرب والقـرب هـو االأمن 
واالطمئـن�ن النفـ�صي. ويدرك القـ�رئ جمـ�لية التـ�صـبيه البليـغ يف قـوله 
ب�لت�أمل  ويحّلق اخلي�ل  االآف�ق  يفتح  اإذ  ا})32(  �َسِويًّ َب�َسًرا  َلَها  {َفَتَمثََّل 
البليغ  الت�صبيه  اإنَّ احت�ص�ب  القول  يف �صورة هذا املثل، ومن هن� ميكن 
من املج�ز هو »حم�ولة لبعث االإح�ص��س عن طريق االإدراك املو�صوعي 
الذهنية  ف�لفكرة  الواقع  يف  يج�صده  والث�ين  ذهني�اً  االأول  املعنى  م�دام 
اأ�صبحت �صيئ�اً ملمو�ص�اً لنقل الفكرة ب�صكل اأكرث حيوية، وت�أثريااً يف الفكرة 
االأوىل«)33( فوجه ال�صبه اإذا م� حذف - كم� يف الت�صبيه البليغ - »ذهب 
الظن فيه كل مذهب وفتح ب�ب الت�أويل«)34(، وهو م� يرتك ت�أثريااً على 
التمثيل  فطٍن؛الأنَّ  ق�رٍئ  مع  يتع�مل  فهو   ، عقلاً ذلك  متثل  يف  الق�رِئ 
يحت�ج اىل اأن يكون »املخ�طب ذكي�اً متوقدااً، وتريد اأن ت�صرب غور فهمه 
الت�أّول  اإىل  يحت�ج  بت�صبيه  له  فت�أتي  وحت�صينه،  اإعج�به  تثري  اأو  وذك�ئه 

ى ب�لتمثيل«)35(.  الذي يتطلب ت�أمل املخ�طب ودقته وهو م� ي�صمَّ
اأْوَجَدُه  م�  وهو  ت�أّمل  وطول  ا�صتي�ق  بعد  اإال  ت�أتي  ال  هن�  ف�ل�صورة 
هذا النوع من الت�صبيه؛ الأنَّ ال�صيَء اإذا و�صل اإليه الق�رئ بعد الطلب له 
واال�صتي�ق اإليه ك�ن نيله اأحلى واأثره يف النف�س األذ)36(. يف هذه اللحظ�ت 
ويف العزلة التي فيه� ال�صيدة مرمي العذراء ي�صت�صعر الق�رئ مدى �صعوبة 
الط�هرة  ال�صيدة  له  تـتعر�س  الذي  الداخلي  وال�صراع  النف�صي  املوقف 
)القلق  املع��صرين حلظة  لدرا�ص�ت  وفق�اً  عليه  نطلق  اأن  م� ميكن  وهو 
anxiety( الذي هو عب�رة عن نوب�ت من الفزع Panicoisorder واخلوف 
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Social Phobia. من هن� ك�ن الرد ميثل حلظة، رف�س  االجتم�عي)37( 
ْحَمن  ِبالرَّ اأَُعوُذ  اإِنِّ  {َقاَلْت  واالأمل  ب�خلوف  املختلطة  واحل�لة  املوقف 
ِمنَك اإِن ُكنَت َتِقيًّا} ]مرمي:  18[ لقد بداأْت االآية الكرمية بحرف التوكيد 
الأنه  ب�لذكر  الرحمن  لفظة  وخ�صت  املع�ين،  اأ�ص�ليب  من  وهو  )اإّن( 
تذكريه  اأرادت  التي  ال�صعيفة  وهي  القوة  موطن  يف  الرحمة  عن�صر 
بهذه اخل�صلة التي امت�ز به� ربُّ الرحمة. ومن هذا املنطلق عدَّ بع�س 
وا�صتجلب  تع�ىل،  به  الِعَي�ذ  »للمب�لغة يف  لفظة )الرحمن(  املف�صرين 
اآث�ر الرحمة اخل��صة، التي هي الع�صمة مم� دهمه�«)38( وهذه �صورة 
تق�بل �صدة املوقـف يف متـثيل الب�صـر ووقوفه اأم�مه�؛ الأن االأمـر غ�يـة يف 
االأهـمية فجـ�ءت هـذه ال�صـفة )الرحمن( معـ�دالاً مو�صـوعي�اً - حمـ�ولة 
من مـريـم - لنقل املوقف اإىل اال�صتقرار وبن�ء الثقة بني املَتح�دثني فقد 
اأ�صهمت لفظة )الرحمن(يف تعزيز دع�ئم بن�ء الثقة واإر�ص�ئه� وهو م� 
ي�صت�صعر الق�رئ ب�أّنه� �صفة النف�س االإن�ص�نية التي تخ�ف اهلل �صبح�نه 
تع�ىل »وخ�صت الرحمن ب�لذكر؛ لتثري م�ص�عـر التقوى يف نف�صه«)39(. وال 
يخفى علين� م� توؤديه املب�لغة من ا�صتفزاز للمتلقي ف�صلاً عن اأنه� جتعله 
� للن�س من خلل الت�أويل وتعدد االحتم�الت، كم� ي�صت�صعر  حم�ورااً مهمًّ
ب�صفة  لتذكريه  املتوخ�ة  الر�ص�لة  اأي�ص�اً  التخ�صي�س  هذا  يف  الق�رئ 
الرحمن  ف�هلل  القوي،  هو  فيه  يكون  موقف  كل  يف  االإلهية  )الرحمة( 
تذكرٌي  )الرحمن(   �صـفة  اإذن يف  املتني،  القوة  ذو  القوي  وهو  الرحيم 
االإن�ص�نية  للنف�س  ودعٌم  ال�صلم(  الط�هرة جلربيل )عليه  ال�صيدة  من 
مب�درة  اإنه�  احلوار.  يف  واال�صتقرار  االطمئن�ن  بواعث  لتعزيز  ع�ملاً 
ال�صيدة  ب�لكلم وهي مرحلة ع�صيبة على  االآخر  املرتقب من  اخل�ئف 
اإذ يت�بع الق�رئ ذلك عن من خلل املب�لغة يف لفظة )الرحمن( دون 
املو�صع  ب�أن  الق�رئ  وي�صعر  �صدة  مو�صع  واملو�صع  ال�صف�ت  من  غريه� 
ملرمي مو�صع اإ�صف�ق ورحمة وهي جتهل املبعوث جربيل )عليه ال�صلم(، 
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ويت�أمل الق�رئ دور املب�لغة يف خلق اجلو النف�صي الذي �صحنته بنقل تلك 
ج�ء  الط�هرة،  به  مترُّ  الذي  واملوقف  يتـن��صب  مب�  وت�صويره�  املع�ن�ة 
موقف الفزع واخلوف الذي ال يخفى على من يت�بع امل�صهد منذ البداية 
عنده�  ح�صوره  اأده�صه�  مل�  تكليمه  اإىل  »ابتدرت  املوؤمنةالط�هرة  وهي 
 � وهي حت�صب اأنَّه ب�صٌر َهَجَم عليه� الأمر ي�صووؤه� ...«)40( وك�ن ذلك دافعاً
ليحفزه� على الكلم  بتوكيد وتخ�صي�س ال ميكن اأْن يغني عنهم� بديل، 
بل عزز ذلك كله ب�حلذف الذي يحرك خميلة الق�رئ يف تقدير جواب 
ال�صرط املحذوف)41(  من قوله تع�ىل {اإِن ُكنَت َتِقيًّا} ]مرمي:  18[ الذي  
دلَّ عليه م� قبله اأي »ف�إين ع�ئذة منك اأو فتتعظ بتعويذي اأو فل تتعر�س 
اأتعوذ منك  اإن كنت تقي�اً متورع�اً ف�إين  اأي  للمب�لغة  اأن يكون  يل ويجوز 
فكيف اإذا مل تكن كذلك«)42(، ف�ل�صر هن� يف احلذف الذي اأحدثه ال�صي�ق 
ن�ص�طه،  انق�ص�ء  قبل  واإح�ص��س  فكرة  عن  يبحث  وجعله  للق�رئ  منبه�اً 
� مع الع�طفة، وهذا  فهو )الق�رئ( يقوم بجمع ال�صور واالأخيلة ممزوجاً
م�ين لدوره املهم يف حتريك  ه الرُّ كله ج�ء من وجود احلذف الذي تـنبَّ
نف�صي�اً  اأمرااً  ميثل  م�  بقدر  اخت�ص�رااً  الُيعدُّ اأّنه  موؤكدااً  الق�رئ،  خميلة 
يجعل الق�رئ يف ات�ص�ل دائم ب�لعن��صر املوؤلفة للجملة، فيت�صور كثريااً 

من االأ�صي�ء التي يحتمل اأن يحمل مع�نيه� اللفظ املحذوف)43(. 
هن� اأ�صبح اأم�م �صيدن� جربيل )عليه ال�صلم( �صورة المراأة خ�ئفة 
قلقة من املوقف ومن امل�صهد برمته، و�ص�هد الق�رئ كيف تلم�صن� تلك 
عر�س  يف  التنوع  خلل  من  والقلق  واخلوف  ب�لفزع  املت�صمة  املواقف 
اإىل  العودة  من  الُبدَّ  فك�ن  البلغية،  االأ�ص�ليب  ب��صتخدام  كله  ذلك 
فق�ل  ال�صلم(  املوا�صلة معه )عليه  ثم  الثقة  لبن�ء  ر�ص�ئل االطمئن�ن؛ 
َلِك  لأََهَب  َربِِّك  َر�ُسوُل  اأََنا  ا  َ اإِنَّ {َقاَل  املوؤكدات  ب�صتى  اإي�ه�  خم�طب�اً 
ُغاَلًما َزِكيًّا} ]مرمي:  19[ ولعلَّ م� يلوح للق�رئ يف اأول وهلة هو قوة هذه 
املراأة  لهذه  االإلهية  الرع�ية  ا�صتمرارية  تعك�س  التي  املطمئنة  ال�صور 
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اأول  ُيعدُّ )اإمّن�(  بــ  ف�لق�صر  ال�صلم(.  )عليه  عي�صى  ولوليده�  املوؤمنة 
ف�صلاً  نف�صه  املتكلم  �صي�ق  توكيد  )اأن(  بــ  املمزوجة  املطمئن�ت  تلك 
اأي  اإ�ص�في�اً  ق�صرااً  املف�صرين  عند  ُيعدُّ  الذي  َربِِّك}  قوله {َر�ُسوُل  عن 
لطم�أنته�)عليه�  الت�أكيد  قمة  ميثل  وهذا  تظنني)44(  كم�  بب�صر  لي�س 
ال�صلم( وموا�صلة م� ج�ء اإليه، موؤكدااً من خلل ذلك كله ب�أنَّ التقوى 
اإ�ص�رة  هي حمّله ومق�صده وب�أنَّه مبعوث من ربٍّ رحيٍم، فلفظة )رب( 
اإىل تذكريه� منبه�اً على طم�أنته� وبــث اال�صتـقرار وال�صكينة على روحه� 
اإىل �صمريه�؛  القلقة »والتعر�س لعنوان الربوبية مع االإ�ص�فة  اخل�ئفة 
«)45(، وهي �صورة ال تخرج  بعلية احلكم  واالإ�صع�ر  وت�صليته�  لت�صريفه� 
عم� تنبه اإليه ال�صيد الطنط�وي من قول جربيل )عليه ال�صلم(: »ق�ل 
ذلك  ج�ء  ثم  قلبه�«)46(  على  واالطمئن�ن  ال�صكون  ليدخل  جربيل؛  له� 
اأكرث �صوق�اً واأحلى للنف�س من خلل تقدمي  االطمئن�ن ممزوج�اً مب� هو 
الك�ملة  ال�صورة  يعطي  ف�لتقدمي  واملجرور )الأهب لك غلم�اً(،  اجل�ر 
ه� الـلُه �صبح�َنه وتع�ىل  التي يدرك من خلله� الق�رئ امليزة التي خ�صَّ
مرمي دون ن�ص�ء الع�ملني، وهي �صورة تـتجلى فيه� اأ�صمى مع�ين االإخل�س 
َمُه التقدمي يف خلق ال�صورة ملعرفة  ه مزيدااً اإىل ذلك م� قدَّ بني العبد وربِّ
م� متيزت به الط�هرة، ف�لتقدمي املتعلق ج�ء »ت�صويق�اً اىل املفعول  ليكون 
اأوقع يف النف�س«)47( وهن� بداأَ القب�س والقلق ب�النب�ص�ط واالنفت�ح، وك�أنَّ 
والقوم  املجتمع  يبقى ه�ج�س  ولكن  تع�ود طبيعته�،  بداأت  القلب  دق�ت 
يف تقـبل تلك احلقيقة، وهذا م� ي�صتـ�صعره الق�رئ من قولـه� يف كت�ب 
�َس�ْسِني َب�َسٌر َوَلْ اأَُك َبِغيًّا} ]مرمي:  20[  اهلل {اأَنَّى َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَلْ َيْ
ف�صورة التعجب واالإنك�ر املمزوجة بطلب الفهم {اأَنَّى َيُكوُن ِل ُغاَلٌم} 
ا�صتفه�م اإنك�ري يحمل يف م�ألوف الع�دة اال�صتنك�ر والرف�س وهو م� يدل 
اإذ كيف يحدث هذا يف قوانني  على نف�صية ال�صخ�صية وقلقه� الداخلي 
اأر�صية ال ت�صمح بذلك، ف�ل�صيدة مرمي تعي�س يف جمتمع فيه اأجن��ٌس من 
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َد لديه� القن�ع�ت ب�لبحث  دي�ن�ت وال �صيم� الدي�نة اليهودية، وهو م� ولَّ
عن القرائن امل�دية التي تك�صف وتربهن للمجتمع على اأنَّ م� ح�صل له� 
� هو اأمر من اهلل ومتعهده )جلَّ جلله(  من حمل ووالدة لي�س بيده� واإمنَّ
� لقوانني االأر�س. ف�إنك�ره� »من اإجن�به� الولد واحلمل به؛  و�صيتم خلفاً
من  مرمي  منه  تتخوف  الذي  اله�ج�س  مرحلة  تتزوج...«)48(.  مل  الأّنه� 
املجتمع الذي تعي�س فيه على الرغم من ا�صت�صع�ر ا�صتقراره� النف�صي 
للتعجب  »ا�صتفه�م  اإنه  ال�صلم(  املتكلم )جربيل عليه  اإىل  واالطمئن�ن 
والتحري من غلم من غري اأ�صب�ب التولد مورث للوم والتهم«)49( وه�ت�ن 
ال�صفت�ن هم� م� ي�صكلن ه�ج�س اخلوف والقلق عند ال�صيدة الط�هرة. 
ال�صورة  نقل  مدى  يف  اال�صتفه�م  اه  اأدَّ الذي  الدور  الق�رئ  ويلم�س 
جوانب  لتعزيز  والبحث  وقلقه�  خوفه�  ومدى  اء  القرَّ نحن  اإلين�  احلية 
االطمئن�ن بتوفري القن�ع�ت للآخر، من هن� ف�إن اإع�دة اإث�رة عدم م�صه� 
لتف�صر حريته� هذه وهي ر�ص�لة اأدرك الق�رئ م�صمونه� من خلل حذف 
النون يف )ومل اأك(؛ ل�صرعة الو�صل اإىل الغ�ية وهي )بغي�اً( اأي اإين مل 
ل االنتـق�ل اإىل الكلمة التي تليه�  اأُك بغي�(، ف�حلذف »�صهَّ اأتزوج )ومل 
الكلم.  التعويق يف  ببع�س  ل�صعرن�  بغي�(  اأكن  )ومل  ق�لت  ولو  )بغي�اً(. 
التي  الكلمة  اإىل  �صريعة  قفٍز  نقطَة  �صكل  النون فقد  )اأُك( بحذف   � اأمَّ
بعده�...«)50(، يف خ�صمِّ هذه االأجواء التي متثل �صورة نف�صية ي�صت�صعر 
الكن�ية لت�صور  ت�أتي  ال�صيدة مرمي،  ق�رئه� اخلوف والقلق على م�صري 
موقف الزن� بعب�رات ال تخد�س حي�ء املتلقي وتنتهك عواطفه وم�ص�عره، 
فهي اأ�صلوب بي�ين يوؤتى »عن كل �صيء قبيح«)51(. فتوظيف الكن�ية - يف 
هذا املق�م - يعد »تعبريااً عن اأدب اخلط�ب وهي طريقة القراآن الكرمي 
يف التعبري، اإذ يبتعد عن ا�صتعم�ل االألف�ظ البذيئة والف�ح�صة«)47( هذا 
ف�صلاً عن حمل الكن�ية تب��صري املب�لغـة، ففي الكن�ية »اإفـ�دة املبـ�لغة يف 
القـوة  له من  وتوابـعه  بروادفه  الكـن�ئي  املعنى  التعبري عن  الأنَّ  املعـنى؛ 
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اإ�ص�رة  وهي  له«)48(  املو�صوع  ب�للفظ  التعبري عنه  لي�س يف  م�  والت�أكـيد 
وهي  عّدة،  جوانب  من  ت�صوره  بل  احلدث،  من  الق�رئ  تقرب  قراآنية 
{َوَلْ  تع�ىل  قوله  خلل  من  ُيفهم  م�  هذا  والطهر،  العفة  هّم  حتمل 
اال�صت�صح�ب  بق�عدة  ب�لبغ�ء  الوهم  عن  التنّزه  عن  »كن�ية  َبِغيًّا}  اأَُك 
ويف  ي�صتقبل«)54(.  فيم�  بغي�اً  اأف�أُعدُّ  مـ�صى  فيم�  بغي�  كنت  م�  واملعنى: 
مدار الذم وال�صلبية حت�صل للق�رئ »املق�رنة والربط بني فعل الزن� من 
ن�حية، وبني االأفع�ل ال�صلبية املذمومة واملـنهي عنه�«)55( �صوٌر اأ�صهمت 
بل  املتلقي،  ذهن  اإىل  وتقريبه�  ت�صويره�  يف  وا�صح  وب�صكل  الكن�ئية 
وا�صت�صع�ره� وك�أنه� ال�صورة اللحظة، فم� حتمله من ُطهر وُخلق وعّفة 
ر�ص�لة  يف  املذهل  املف�جئ  الوجود  هذا  من  والقلق  اخلوف  وّلدت  كّله� 
عربَّ عنه� القراآن على ل�ص�ن مرمي العذراء  من خلل ا�صتفه�م اإنك�ري 
وتعجب، ف�صلاً عن احلذف وخت�م�اً ب�لكن�ية التي بعثت ب�إ�ص�رات ع�جلة 
للق�رئ عن خم�وف هذه الط�هرة واأعطت ال�صورة يف وجوب االلتزام 

ب�أدب اخلط�ب كم� الحظن� �ص�بق�اً.
اأ�ص��صي�اً يف ت�صوير االأفك�ر  ال�صي�ق نف�صه ُيعطي احلذف دورااً  ويف 
َكَذِلِك  واإي�ص�له� والت�أثر ب�مل�ص�عر واالأح��صي�س ففي قوله تع�ىل {َقاَل 
اأَْمًرا  َوَكاَن  نَّا  مِّ َوَرْحَمًة  ِللنَّا�ِس  اآَيًة  َوِلَنْجَعلَُه   ٌ َهيِّ َعلَيَّ  ُهَو  ِك  َربُّ َقاَل 
كذلك(  )ق�ل  قوله  يف  احلذف  الق�رئ  يدرك   ]21 ]مرمي:  يًّا}  ْق�سِ مَّ
وتقديره )كذلك القول ق�ل ربك( وهو اقت�ص�ر لذكره فيم� �صبق، وهو 
اأ�صلوب يكثف املعنى الذي ي�صل اإىل املتلقي ويبعد التكرار الذي ال ط�ئل 
منه وال نفع للق�رئ به، وهذا احلذف اإ�ص�رة اإىل ح�صور املتلقي، من خلل 
ا يف  االكتف�ء ب�ل�صي�ق الذي يو�صح داللة احلذف ف�صلاً عن كونه اإيج�زاً
اإي�ص�ل م� هو االأهم ، وال ميكن للق�رئ اأْن يغفل ال�صورة التي ت�صكلت من 
احلذف الذي ج�ء بعد عطف يف قوله تع�ىل {ولنجعله}، وهو »عطف 
اأو حمذوف  على تعليل حمذوف تقديره لنبنّي به قدرتـن� {ولنجعله} 
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املف�صرين)57(.  معظم  اإليه  ذهب  م�  وهو  ذلك«)56(  فعلن�  اأي  مت�أخر 
ت�أويل  للق�رئ،  الت�أويل  ب�ب  وتفتح   ال�صي�ق  وهي قراءة مقّدرة يحكمه� 
له قدرة اهلل تع�ىل  على اختلف م�ص�ربه واجت�ه�ته يدرك املت�أين بت�أمِّ
له�،  وتخيله  الق�رئ  الإمك�نية  وفق�اً  القدرة  تلك  حتديد  ت�رك�اً  وعظمته 
من  االلتف�ت  ي�أتي  املع�ين  لعلم  النف�صية  اخلوالج  تلك  عن  بعيد  وغري 
َكَذِلَك  خلل نقل ال�صمري من الغيبة اإىل املتكلم يف قوله تع�ىل {َقاَل 
عليه  )هو  يقول  اأْن  الظ�هر  »مقت�صى  وك�ن   { ٌ َهيِّ َعلَيَّ  ُهَو  َك  َربُّ َقاَل 
ال�صورة  هذه  خلل  من  يلفت  اأْن  �صبح�نه  اهلل  اأراد  ولكن  هني(«)58( 
عن�ية املتلقي وينبهه على هذا االأمر املهم، ففي الن�س توجيه »ب�أن م� 
ب�أمر عظيم يف  لي�س  وطعنهم يف عر�صه�  قوله�  توقع �صد  ا�صتكته من 
م� اأراد اهلل من هدي الن��س لر�ص�لة عي�صى - عليه ال�صلم - ب�أن اهلل 
تع�ىل ال ي�صرفه عن اإنف�ذ مراده م� ع�صى اأن يعر�س من �صرَّ يف ذلك 
بتحويل اخلط�ب  الق�رئ  اأيقظ ذهن  ف�اللتف�ت   )59(»... عبيده  لبع�س 
من الغيبة اإىل احل�صور  وعمل منبه�اً نف�صي�اً لبن�ء عقيدة موؤمنة مت�م�اً ال 
ت�صك ب�أنَّ العمل الذي �صيكون ك�أّنه ك�ئن وانتهى االأمر. فمجيء الكلم 
ب�صيغة املتكلـم »على ل�ص�ن �ص�حبه اأقوى يف الداللة والتوكيد من جميئه 
املتلقني،  ل�ص�ن غريه وهذا مم� يزيد يف اطمئن�ن  الغ�ئب على  ب�صيغة 
هذه  كل  مع   .)60(» عليه  االأمر  هذا  هوان   - جلله  جلَّ   - نف�صه  ف�هلل 
املواطن واالأ�ص�ليب البلغية التي تر�صخ العقيدة املوؤمنة ال�ص�دقة التي 
اأّداه  اأن نذكر الدور الذي  اأْن تتمتع به� نف�صية املوؤمن. وال يفوتن�  يجب 
احلذف هن� مبخلية الق�رئ الذي دع�ه قوله )كذلك ق�ل ربك( والتقدير 
)كذلك القول ق�ل ربك( ف�لقول هن� هو )الغلم(، وهو بي�ن للمتلقي 
يف غ�ية الو�صوح  وتذكري ب�لذي �صبق)61( ت�رك�اً للمتلقي حتريك عوامل 
الربط بني م� هو حمذوف القول/ الغلم وبني م� هو مق�صود )الأهب 
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ـ� زكي�اً( مم� يبعد القـ�رئ ال�ص�هي عن االندم�ج النفـ�صي مع  لـك غلماً
م� مترُّ به ال�صيدة الط�هرة، ثم ي�أتي التقدمي والت�أخري هو االآخر موؤدي�اً 
دورااً مهم�اً ملح�ك�ة املتلقي وخميلته وفكره وذلك من خلل قوله تع�ىل 
�ر ال ي�صتع�صي عليه  {علّي هٌي} وهو ت�صور يفهم منه الق�رئ اأنَّ اجلبَّ
�صيٌء، بل اإنَّ العظ�ئم �صغ�ئر اأم�م قدرته، فلقد �صّكل التقدمي والت�أخري 
ف�خلرق  ودالالته�،  االآية  مع�ين  ي�صتكنه  وهو  للق�رئ  مهمة  اإ�ص�رة 
واالده��س«)62(.  الظهور  »ب�لغ  ح�صول  يف  اأ�صهم  الرتب  يف  واالنزي�ح 
ب�لب�صر،  كلمح  اأمرُه  اهلل  ب�أنَّ  التدبر  عليه  اأن  للق�رئ  ر�ص�لة  هذا  ويف 
واأنه اإذا اأراد �صيئ�اً اأْن يقول )كن فيكون(، ف�صلاً عن ا�صت�صع�ر الق�رئ 
لبواعث التطمني للعفيفة مرمي العذراء، ويف ال�صـي�ق نفـ�صه اإ�ص�رة اإىل 
خم�طبة العقل الب�صري وم� يتـن��صب مع تفكريهم فج�ء االإفراد يف قوله 
تع�ىل {علّي هٌيّ} دون اجلمع )علين�(؛ ليمثل »جت�صيد �صهولة اإع�دة 
اخللق على اهلل �صبح�نه بعد اخللق االأول؛ ولذا ترك �صمري اجلمع مل� 
قد يوحى به من احل�جة اإىل قوة اأكرب، وجهد اأكرث، وك�أنَّ هذه االإع�دة 
واإمن�   ، ب�لقوة  املوحي  اجلمع  �صمري  له�  ي�صوق  اأن  من  اأهون  اهلل  عند 
ولي�س على اهلل �صعب وال �صهل،  املفرد )علي، خلقتك(  يكفيه� �صمري 
واإمن� ج�ءت االآية لتخ�طب الن��س على ح�صب عقولهم وتراعي طريقة 
اأهميته� ملرمي  الق�رئ مدى  ي�صت�صعر  التي  ال�صورة  تفكريهم«)63( هذه 
واهلل  ال،  كيف  وا�صتقراره�  الطم�أنينة  بث  يف   � مهماً  � جُت�هاً ت�صكل  وهي 
ب�أحوالهم ونفو�صهم.  بعب�ده اخلبري  اللطيف  الق�در على كل �صيء وهو 
وبهذا الزخم املكّثف لعلم املع�ين وانته�ء االأمر و�صدور القرار ب�إكم�ل 
امل�صرية قررت ال�صيدة مرمي املوا�صلة وب�صورة رائعة متثل �صورة املراأة 

املوؤمنة ال�ص�برة املحت�صبة يودعن� امل�صهد االأول.
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املنعطف الثان: 
تبداأ م�صرية امل�صهد الث�ين من مرحلة الوالدة واملخ��س اإىل و�صع 
فيه  يح�س  وم�صهد  ع�صيبة  مرحلة  والهم،  احلرية  حلظة  وهي  الوليد، 
ال�صيدة  تع�بري  وي�صت�صعرالق�رئ  ونربة،  حرف  كل  مع  مبوقفه  الق�رئ 
اخل�ئفة من املوقف اإنه )اخلوف االجتم�عي Social phobia( الذي بداأ 
مع حم�والت ال�صيدة االختف�ء ال�صريع والبعيد عن اأعني الّن��س {َفَحَملَْتُه 
يًّا} ]مرمي: 22[ �صرعة يف التنقل يج�صده� )ف�ء(  َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َق�سِ
التعقيب خ�صية  احلرج العظيم الذي ك�نت ت�صعر به حني حملت بعي�صى - 
عليه ال�صلم - اإذ خ�صيت اأن تتهم يف عر�صه�؛ ولذلك فهي »اإمّن� اتخذت 
املك�ن البعيد حي�ءاً من قومه�، وهي من �صلئل بيت النبوة«)64( ومن هن� 
يدرك الق�رئ �صرعة املنجز الذي ميثل حم�والت التواري واالختف�ء عن 
اأعني الن��س، وهو م� ت�صوره الف�ء التي ورد ذكره� يف االآية الكرمية، ثم 
ال يخفى لدى الق�رئ م� تركته لفظة )ق�صي�( من دور يف اإيق�ظ م�ص�عر 
 » »فعيلاً وزنه�  التي  ال�صيدة مرمي، فلفظة )ق�صي�(  واالأمل على  احلزن 
هي »مب�لغة ق��س«)65( وهي �صورة حت�كي ت�صور االختف�ء مت�م�اً؛ لكي 
اأق�ويل  من  ت�صمعه  قد  وم�  نظره�،  عقب�ه يف  ُيَحَمُد  ال  ت�صطدم مب�  ال 
اللمحة  ت�صور  املب�لغة  فتلك  معه�،  يعي�صون  الذين  ��س  النَّ بع�س  من 
ال�صريعة للتخل�س من العيون التي يجعُل - نتيجة هذا الزخم النف�صي 
- مرمي حت�س وك�أنَّه� عيون متل�ص�صة حت�ول اأن تن�ل منه� ومن وليده� 
ب�أيِّ �صكل من االأ�صك�ل، وهي �صورة نتلم�س �صكله� الذي اأعطته املب�لغة 
ا للموقف الذي متر به  � وجت�صيداً اأ�صدُّ �ص�أناً اأن املب�لغة هي  للق�رئ.ذلك 
مرمي. وهذا م� يفهم �صي�ق االآية، وقد اأ�ص�ر الطنط�وي اىل ذلك املفهوم 
ي�صكنه  الذى  املك�ن  عن  بعيد  مك�ن  اإىل  اأي:  ّياً}  َق�سِ »{َمَكاناً   : ق�ئلاً
اأهله�«)66(، ويدرك الق�رئ م� اأّداه التم�ثل بني اختي�ر اللفظة ودالالته� 
امل�ص�فة بني مرمي وقومه� -  بعد  ال�صوتية، فكلمة )ق�صي�( تدل »على 
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املد«)67(.  حرف  يف  ال�صوت  طول  يج�ّصده  الذي  ال�صوتي  االإيق�ع  وبني 
هذه ال�صور البلغية التي ت�صكل عند الق�رئ قن�ع�ت ب�أن مرمي )عليه� 
ال�صلم( االآن يع�وره� القلق وتتلفت ميين�اً وي�ص�رااً؛ لكي تخفي م� كتب 
اهلل له اأْن يكون وهي حتمل وليده� وقد اأعي�ه� التعب وهي  مقبلة على 
مرحلة ع�صيبة و�صعبة، اإنَّه� مرحلة االأمل ومرحلة تتمنى فيه� مرمي اأن 
تكون من�صيةاً ويطوي الزمن م� اأراد اهلل اأْن يكون جلي�اً فتجلت قدرته يف 
تذكريه� بربه� وتو�صيه� ب�ل�صرب كم� �صربت عمتن� النخلة {َفاأََجاءَها 
َن�ْسًيا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  َلْيَتِني  َيا  َقاَلْت  النَّْخلَِة  ِجْذِع  اإَِل  امْلََخا�ُس 
� لك�هل هذه املرحلة  ن�ِسيًّا} ]مرمي: 23[ املراأة يف هذا املق�م اأكرث اإدراكاً مَّ
فكيف ب�ل�صيدة الط�هرة التي تعي�س املرحلة وحيدةاً ف�صلاً عّم� �صبقته 
اللحظ�ت  من زخم نف�صي وخوف مع من ق�بلته وحت�ور معه�. يف هذه 
املرحلة  ك�صعوبة  النطق  عن  ت�صعب  حروف  املخ��س  )ف�أج�ءه�( 
واملوقف والهم واحلزن »وال تخفى �صعوبة نطق )ف�أج�ءه�( االآتية من 
كرثة حروفه� ومن تكرار �صوت الهمزة ملرتني فيه� )...( يج�صد �صيئ�اً 
من الهم النف�صي الثقيل الذي ترنُح حتت وط�أته مرمي وي�صور �صعوبة 
االأحرف  التق�رب ملخ�رج  ولَّد  عّم�  ف�لتكرار احلريف ف�صلاً  ح�له�«)68( 
حتمله  الذي  الثقيل  الهم  و�صي�ق  تتن��صب  اللفظ  يف  ثقيلة  �صورة  من 
البن�ء  على  بك�هله  التكرار  هذا  األقى  وهن�  الق�رئ.  وي�صعره  الط�هرة 
م�  اأقل  وهي  ال�صيدة  به�  التي مترُّ  احل�لة  ت�صوير  للمتلقي يف  النف�صي 
عن  ينتفي  ال  اأن  يجب  الذي  احلزن  هذا  وحزينة،  موؤملة  ب�أّنه�  تو�صف 
املراأة التي تدخل خم��س الوالدة فج�ءت االآية بقرائن ح�صية؛ لتربهن 
واأنَّ  جلله(،  )جل  عليه  املوقف  وهوان  اخل�لق  قدرة  وللق�رئ  لل�صيدة 
االأمَر لي�س كم� تت�صور ال�صيدة من ال�صعوبة وال�صدة وهو م� برهن عنه 
ي�ب�صة  نخلة  متثل  التي  النخلة}،  جذع  {اإل  تع�ىل  قوله  يف  التعريف 
� »وك�نت نخلة ي�ب�صة ال راأ�س  � جنياً كح�له�، ولكن �ص�ء اهلل اْن تكون رطباً
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«)69( اإّنه� ر�ص�لة علجية �صريعة؛ لتهداأَ  له�  وال خ�صرة وك�ن الوقت �صت�ءاً
ولي�صتقرَّ روُع ال�صيدة العفيفة بقرائن ح�صية »وهي الوحيدة الفريدة التي 
تع�ين حرية العذراء يف اأول خم��س وال علم له� ب�صيء وال معني له� يف  
�صيء«)70( فلُبدَّ اأْن ين�صئ القلق ويولد اخلوف)71( يف مثل هذه املوا�صع 
ف�لقلق »�صعور متوقع وطبيعي يف ظروف احلمل اإال اأن علقته به علقة 
معقدة. فقد يكون القلق ب�صب خم�وف حقيقية من حدوث م�ص�عف�ت 
للأم يف اأثن�ء احلمل والوالدة«)72( يف خ�صم هذه اللحظ�ت التي يتلم�س 
الق�رئ، وال�صيم� املراأة مع�ن�ته� واأمله� متنت املوت خوف�اً مم� قد يق�ل 
{َقاَلْت  فنطقت  اأدنى  اأو  قو�صني  ق�ب  الوالدة  اأ�صبحت  اأْن  بعد  عنه� 
اإىل  يت�صوق  ال�ص�مع  »الأنَّ  القول؛  على  املتلقي  ه  نبَّ ا�صتنئ�ف  َياَلْيَتِني} 
معرفة ح�له� اإب�ن و�صع حمله� بعد م� ك�ن اأمره� م�صترتااً غري مك�صوف 
بني الن��س وقد اآن ينك�صف«)73( من هن� تبدو ال�صورة للق�رئ وا�صحة 
ال�صور  تلك  �صري  يف  ب�صفقة  تنظر  مت�أملة  النف�س  معه�  وتبدو  البي�ن 
واالأحداث التي ب�تت عليه ال�صيدة مرمي، وهي �صورة لعب به� التعريف 
التي  الي�ب�صة  النخلة  �صورة  ر�صم  خلل  من  مهم�اً  دورااً  واال�صتئن�ف 
املتـلقي،  م�صـ�عر  ح�كـت  التي  اال�صتئن�ف  و�صورة  بقدرته  اهلل  اأحي�ه� 
ي�أتي قوله�  اأن  وهو يتلـهف ملعـرفة حـ�له� �صـ�عة الوالدة فك�ن ال عجـب 
ن�ِسيًّا} مب�لغة تر�صم للق�رئ �صورة االختف�ء والتل�صي  {َوُكنُت َن�ْسيـًا مَّ
للأبد »ال يخطر بب�ل اأحد من الن��س«)74( ف�إنن� بقوله� هذا نك�د»نرى 
ملحمه� ونح�س ا�صطراب خواطره� وتلم�س مواقع االأمل فيه�«)75( هذا 
ر من خلل االأ�ص�ليب البلغية التي ولدت عند املتلقي  وِّ املوقف الذي �صُ
اجلن��س  اأ�صهم  التي  واالأنني  املع�ن�ة  تلك  مل�س  واالأح��صي�س يف  امل�ص�عر 
ن�ِسيًّا} وهو جن��س غري ت�م  ب�صكل فع�ل يف ت�صكيله� عن طريق {َن�ْسيـًا مَّ
الن�صي�ن  الث�نية على  الن�صي�ن ، ولكن داللة  وكلت� الكلمتني »تدالن على 
ك�نت اأعمق واأبعد وزي�دة يف الت�أكيد على حدوث عملية الن�صي�ن لدرجة 
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ترتك  جن��صية  �صورة  وهي  تن��صوه�«)76(.  ولي�س  ن�صوه�  قد  الن��س  اأنَّ 
ه اأم�م كلمة واحدة متكررة  للق�رئ تخيل ذلك، ف�ل�ص�مع »ُيخيَّل اإليه اأنَّ
ف�إذا هم� كلمت�ن خمتلفت�ن يف معن�هم�، متحدت�ن يف مبن�هم�«)77(. ويف 
وحدة االأمل وغمرة الهول و�صـعوبة املوقـف تقع املف�ج�أة الكـربى {َفَناَداَها 
ا} ]مرمي: 24[ ت�أتي �صورة  َتِك �َسِريًّ ِك َتْ َزِن َقْد َجَعَل َربُّ ِتَها اأَلَّ َتْ ِمن َتْ
التقييد )من حتته�( حت�كي فكر الق�رئ وت�صور تلك اللحظ�ت التي مترُّ 
به� مرمي. حلظ�ت الوالدة فك�ن هذا التقييد مبث�بة املحرك لكل تدهور 
نف�صي ومبعث للطمئن�ن و�صحة م� ت�صري عليه؛ الأنَّ االأمر كّله ي�صري على 
وفق عن�ية رب�نية. من هن� �صكل التقييد؛ »الإف�دة اأنَّه ن�داه� عند و�صعه 
قبل اأْن ترفعه مب�درة للت�صلية والب�ص�رة وت�صويرا لتلك احل�لة التي هي 
يف  يعمل  فن�اً  بو�صفه  التقييد  اإنَّ  ب�أمه«)78(  ال�صبي  ات�ص�ل  مت�م  ح�لة 
اإط�ر املع�ين في�أتي مع الظرف ليفيد املحدودية)79( ولرمب� يتفق الق�رئ 
يف اأن الذي ن�داه� )عي�صى( - وهو االأ�صهر عند معظم املف�صرين - غ�ية 
يف طم�أنته�)80(؛ الأنَّ الذي كّلمه� من �صلبه� ودمه�، فك�ن االطمئن�ن هن� 
اأكرث اإيق�ع�اً من غريه لو ج�ء بدون تقييد)81(؛ ثم ي�أتي دور اأ�صلوب النهي؛ 
واأح��صي�صه  الق�رئ  الذي يخ�لج م�ص�عر  اال�صتقرار  لُيكمل م�صرية هذا 
وهو يلحظ حلظة تفتق بوادر االنفراج واإ�ص�رات الطم�أنينة التي حتت�ج 
يف  ج�زم�اً  َزن}  َتْ {اأَلَّ  تع�ىل  قوله  في�أتي  املخ��س،  يف  املراأة  اإليه� 
وجوب رفع احلزن عنه�؛ الأنَّ االأمر يف غ�ية االأهمية ففي اللفظ »تعليل 
)رب(  لفظة  ج�ءت  هن�  ومن  النهي«)82(،  من  املفهوم  احلزن  النتف�ء 
م�ص�فةاً اإىل  �صمري املخ�طبة؛ داللة على �صدة االت�ص�ل والقرب من ربِّ 
اإنَّ يف االإ�ص�فة �صورة تتجلى  ال�صموات واالأر�س )اهلل( جّل جلله، ثم 
يف  تتمثـل  تع�ىل  �صبح�نه  اهلل  وهو  اخل�لق  عند  الط�هرة  مك�نة  فيه� 
اأكرث  الت�صلية«)83( وهي �صورة تتجلى  التعليل وتكميل  »ت�صريفه� وت�أكيد 
التي  لفظة )رب(  ب�لذكر  تخ�صي�س  الق�رئ من خلل  لعي�ن  و�صوح�اً 
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من  مرمي  ال�صيدة  وتهدئة  ال�صتقرار  املطلوب  النف�صي  الدعم  اأ�ص�فت 
�س الق�رئ �صوره�. ولعلَّ يف التعبري املج�زي  خم�وفه� بقرائن عملية تلمَّ
بـــ »جدول وهي �ص�قية من م�ء ك�ن قريب�اً من  بلفظة )ال�صري( يوحي 
ة جتعل هذا  لدوافع عدَّ اآخر  تعزيز  ال�صري مثل  النخلة«)84( هذا  جذع 
االجت�ه يجد طريقه اإىل الق�رئ وهو يتلم�س بو�صوح تلك العن�ية الرب�نية 
�صبح�نه  ير�صدن�  اال�صتقرار  ودوافع  بوادر  خلل  من  االإلهية،  واملت�بعة 
ي ِاإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخلَِة ُت�َساِقْط َعلَْيِك ُرَطًبا  تع�ىل ومن خلل قوله {َوُهزِّ
َجِنيًّا} ]مرمي: 25[ اإىل اأهمية التوكل ومب��صرة االأ�صب�ب ففي قوله تع�ىل 
)هزي( اإ�ص�رة اإىل اأن ال�صعي يف الرزق مطلوب وهو ال يع�ر�س التوكل 

وم� اأح�صن م� قيل)85(: 
اقط الرَطْب األـــــــم تـــــــر اأن اهلل اأوحــــــــــى ملـريـــــــــــــٍم         وهزي اإليك اجلذع َي�سَّ

       ولو �ساء اأحنى اجلذع من غري هزِه         اإليهــــا ولكـــــن كـــل �ســـــيء لـــه �َســــَبْب)86( 
على  تربهن  التي  )ُهزي(  لفظة  يف  التوكيد  بقوة  الق�رئ  ويوؤمن 
ب�ملح�صو�ص�ت  �صيٍء  بكل  مرمي  من  قريب  اهلل  واأن  االإلهي  القرب  مدى 
واملعنوي�ت »الب�ء« مزيدة للتوكيد؛ الأن فعل الهز يتعدى بنف�صه، وزي�دة 
حرف الب�ء للتوكيد قبل مفعول الفعل املتعدي بنف�صه كثرية يف القراآن 
اإَِل  ِباأَْيِديُكْم  ُتْلُقواْ  قوله هن� {َوَل  القراآن  فمنه يف  العرب،  ويف كلم 
195[«)87( هذا ف�صلاً عّم� يرتكه التوكيد عند الق�رئ  ]مرمي:  التَّْهُلَكِة} 
م�  على  تربهن  ذهينيه  قن�ع�ت  من  النَّْخلَِة}  {ِبِجْذِع  تع�ىل  قوله  يف 
قيل �ص�بق� من العن�ية الرب�نية ملرمي. فمن خلل الت�أكيد بحرف الب�ء 
به  للتم�صك  احل�مل  حتت�جه  م�  وهو  ب�لنخلة،  االلت�ص�ق  �صفة  تت�أتى 
عند املخ��س؛ ل�صعوبة ح�جته� اإىل ذلك، واأيَّ نخلة تلك التي تلت�صق 
اإنَّه� »نخلة معروفة لدى الن��س يف تلك املنطقة«)88(، فهي  به� ال�صيدة 
متع�مل  نخلة  جذع  فيه�  ك�ن  ال�صحراء  »تلك  معروف  بجذع  �صحراء 
عند الن��س«)89( وهذا التعريف بـ )األ( للفظة )النخلة(؛ لتكون النخلة 
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وا�صحةاً له� وب�لت�يل تعينه� على اإمت�م اأمر الوالدة، اإّنه الدليل امللمو�س 
َجِنيًّا}  ُرَطًبا  َعلَْيِك  {ُت�َساِقْط  حتى  �صواء  حدٍّ  على  وللق�رئ  ملرمي  
ي�صقط عليه� ويف  والثمر  الرائعة  ال�صورة  الق�رئ مدى هذه  وي�صت�صعر 
على  وموؤكٌد  االطمئن�ن،  لبعث  وع�مل  الط�هرة  لل�صيدة  ف�صل  التقيٌد 
م�ص�عر الق�رئ يف الوقت نف�صه من خلل ال�صورة الكن�ية يف قوله تع�ىل 
{َجِنيًّا} ب�أّنه لي�س فقط ثمر، بل جني ط�زج وطري، وهي كم�ل العن�ية 
له  يقوَل  اأْن  �صيئ�اً  اأراد  اإذا  ه  الأنَّ االأ�صب�ب؛  وتهيئة  اهلل  قدرة  متثل  التي 
كن فيكون، ف�لرطب اجلني داللة »على طراوته واأنَّه �صهي غري ي�ب�س، 
ف�جلني فعيل مبعنى مفعول اأي جمني، وهو كن�ية عن حدث�ن �صقوطه 
ت�أملته�  ي�صبح يف  للق�رئ  الكن�ية �صورة  �صكلت  لقد  اأي طراوته«)90(. 
ر ال يب�س فيه ويدرك مت�م�اً كيف  وهو يدرك ويت�صور �صقوط الثمر الَن�صِ
يطمئن   - الق�رئ   - وهو  يحزن،  فل  برع�يته  اأحدااً  توىلَّ  اإذا  اهلل  اأنَّ 
رت له� كل االأ�صب�ب  للوالدة  على مرمي )عليه� ال�صلم(؛ الأنَّ العن�ية وفَّ
الن�جحة وامل�صي فيم� اأراد اهلل حتقيقه. وال يفوتن� اأْن نذكر اأْن طراوة 
تلك  ولظهور  »له�  خر�صة  فهو  للنف�ص�ء  مهم  دواء  مرحلة  متثل  الرطب 
االآي�ت منه� فت�صتقر نف�صه� وتقّر عينه�«)91(؛ ليدرك الق�رئ االآن مل�ذا 
اأْن  بعد  الط�هرة  ال�صيدة  ُتطمئن  التي  والبواعث  الرائع  الت�صوير  هذا 
تو�صل اأطب�ء القرن الع�صرين اإىل انَّ الرطب/ التمر ي�ص�عد على تي�صري 
�صبيهة  م�دة  على  احتوائه  عن  ف�صل  ب�صهولة  الطفل  واإخراج  الوالدة 
بعملية  والت�صريع  الطم�أنينة  بث  ت�ص�عد على  وهي   )Oxytocin( مب�دة
الوالدة من خلل انقب��س الرحم ووقف النزيف م� بعد الوالدة، ف�صلاً 
عن َدّر احلليب)92(، كم� اأ�ص�ر بع�س من املف�صرين اىل ذلك بقوله » م� 
للنف�ص�ء خري من الرطب«)93( ف�صلاً عن هذا �صكلت االأ�صوات )اخل�ء 
»�صورة   )� رطباً  - ت�ص�قط   - )النخلة  الكلم�ت  يف  والط�ء(  والق�ف 
وت�صعر  ال�صلم(  )عليه�  لتطمئن  وفخ�مته�؛  للرطب  ال�صديد  االنهم�ر 
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هذا  يفوتـن� يف  وال  وتـت�بع«)94(  ترتى  اهلل  كرام�ت  ترى  ب�ل�صكينة حني 
املـق�م اأن ن�صـجل ال�صـور الرائـعة التي اأحدثـه� الطـب�ق  يف االآية الكرمية 
�صور  وهي  َعلَْيِك}  ُت�َساِقْط  اإَِلْيِك...  ي  {َوُهزِّ تـع�ىل  قـولـه  خـلل  من 
متثل مرحلتي العمل واجلني مب� عملت اإْن ك�ن خريااً فخريا واإن ك�ن �صرااً 
ه� الق�رئ ف�هلل تع�ىل بنّي خلل الهز اأي العمل  »االإ�صع�ر  ف�صرااً ف�نتبه اأيَّ
ببذل اجلهد واحلركة نحو جذع النخلة«)95( يف حني بني من خلل قوله 
يديه�  �صي�صقط عليه� وبني  َعلَْيِك} مرحلة اجلني »ف�جلني  {ُت�َساِقْط 
للق�رئ  اإ�صع�ر  وهذا  م�صقة«)96(  اأو  جهد  دومن�  ت�أكل  اأن  اإال  عليه�  وم� 
العني  قرير  تكون  لكي  الطب�ق؛  خلل  من  املتولدة  ال�صورة  ال�صتيع�ب 
اأمور  اأو  الدني�  اأُمور  يف  �صواء  واملث�برة  العمل  من  الُبدَّ  النف�س  مطمئن 
خلل  من  الدني�  يف  راحة  خلودااً،  اأو  راحة  ذلك  بعد  �صتجد  ثم  الدين 
العمل واجلني ب�حللل اأو ب�الآخرة من خلل الظفر بجنة اخللود، لقد 
م�  اإىل  بنف�صه  وي�صل  يق�رن  لكي  ؛  الق�رئ  خميلة  هن�  املق�بلة  حركت 
� طريق  واإمَّ واملث�برة  العمل  اإم� طريق  للنج�ة  ي�صلكه  الذي  الطريق  هو 
التواكل واالعتم�د على الغري وب�لت�يل الندم واخل�صران، كل هذه �صورة 
من  يبني  واأْن  املق�بلة  خلل  من  يولده�  اأن  الق�رئ  ي�صتطيع  وغريه� 
خلله� حي�ة ا�صتقرار ون�صية اإمي�نية وهذا م� اأحدثه االأ�صلوب البديعي 
هو املق�بلة ، فهي » التي تعطي الكلم نوع�اً من القوة والت�أثري يف النف�س 
الرطب  �صقوط  بواعث  ومن   ،)97(»... وبه�ءاً رونق�اً  القول  على  وت�صفي 
فيه�املراأة  حتت�ج  مرحلة  اأهم  متثل  والوالدة  املخ��س  فمرحلة  االأكل، 
النف�ص�ء اإىل االأكل وال�صرب فُهم� اأ�ص��ص�اً قوام ج�صم االإن�ص�ن وا�صتقرار 
ال�صرب يف  االأكل على  تقدمي  االإعج�ز من خلل  في�أتي  النف�صية  ح�لته 
َوا�ْسَرِبي} وهو مقدمة من الن�ص�ئح الرب�نية التي  قوله تع�ىل {َفُكِلي 
الوالدة  اآمل  واأَرقه�  اأعي�ه�  التي  للمراأة  النف�صي  االأمن  تعزيز  ت�صهم يف 
فتقدمي  و�صهلة،  �صريعة  والدة  ن  ُتوؤمِّ اأْن  بح�جة  االآن  وهي  ومدة احلمل 
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اأ�صد من احتي�جيه� اإىل  اأكل الرطب  االأكل؛ » الأن احتي�ج النف�ص�ء اإىل 
�صرب امل�ء...«)98(. وهذه �صورة للق�رئ تف�علية وخ��صة للمراأة احل�مل 
ي�صهم  م�  وهذا  الرطب،  يف  موجودة  طبية  ن�ص�ئح  كونه�  عن  ف�صلاً 
اأي�ص�اً يف تعزيز ا�صتقرار حل�لة ال�صيدة  الط�هرة وم� هو عليه. ثم ت�أتي 
 - احل�مل  املراأة   - الق�رئ  على  يجب  التي  الث�نية  الطبية  الن�صيحة 
فهمه� والعمل به� وهي )قرة العني( ال�صرور الذي �صنعته الكن�ية عن 
ي َعْيًنا} فقرار العني »كن�ية عن امل�صرة«)99(  طريق قوله تع�ىل {َوَقرِّ
�ص�حتك عن  ه  نزَّ قد  تع�ىل  ف�إنَّه  واأهمك  اأحزنك  »م�  ارف�صي عنك  اأي 
التُّهم«)100( ر�ص�ئل الهدوء وال�صكينة يتلم�س املتلقي م�ص�عره� بن�ص�ئح 
طبية رب�نية وب�صورة رائعة تداعب حلظ�ت االأمل واالأمل... اأمل الوالدة 
وهي  وابنه�  ملرمي  رع�يته  اهلل  توىل  الذي  امل�صرق  الغد  واأمل  واملخ��س 
جزء من ر�ص�لة ت�ص�عد على اال�صتقرار والطم�أنينة، تلك النفو�س الوجلة 
اخل�ئفة ب�أنَّ عليه� بقرار العني واأْن ال حتزن؛ الأنَّه لي�س يف الوالدة من اأمْر 
يحزن وال هم مقلق. ومن هن� ج�ءت خم�رج احلروف يف االآي�ت {َفُكِلي 
ي َعْيًنا} ت�صري اإىل ال�صكينة والهدوء »فلمرمي اأن تطمئن  َوا�ْسَرِبي َوَقرِّ
وتقرَّ عين� بهذه الكرام�ت كم� له� اأن تطمئن وتقّر عين�اً بهذه الكلم�ت 
التي تفي�س ليونة و�صكينة«)101( م�ص�عر يفرح قلب الق�رئ ل�صم�عه� قبل 
مرمي وهو يخ�ف على م�صري البطلة وكيفية مواجهة هذه الري�ح الع�تية 
من قومه� ثم ليخل�س بعد هذا املوقف اإىل ال�صرط الذي ط�مل� انتظره 
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَب�َسِر اأََحًدا َفُقوِل اإِنِّ َنَذْرُت  الق�رئ ومرمي ب�صغف {َفاإِمَّ
ْوًما َفلَْن اأَُكلَِّم اْلَيْوَم اإِن�ِسيًّا} ]مرمي: 26[، في� اأّيه� القوم اإيّن  ْحَمِن �سَ ِللرَّ
، اإنَّه� اللحظ�ت االأخرية التي �صتودع فيه�  اأَن� مرمي ال اأُكلم اليوم اإن�صي�اً
من  فيه�  مرمي  ودعتن�  ال�صورة  هذه  الكلم.  ال�صلم(  )عليه�  مرمي 
وك�أنَّ احلركة  امل�صهد  ونقل  املوقف  رائع عرّب عن  اأ�صلوب بلغي  خلل 
} تفريع يق�صد به »ال تكلمي ب�صرااً  َتَرِينَّ ا  م�زالت ق�ئمة، فقوله {َفاإِمَّ
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ي االأمر لدي ف�أن� اأكفيك جواب  وال جتينبَّ اأحدااً �ص�ألك عن �ص�أين، بل ردِّ
�صوؤالهم واأدافع خ�ص�مهم«)102( والتفريع واحٌد من املوؤكدات)103( التي 
ت�ص�ف مع )اأْن ، لن( و)م�( الزائدة، وك�أنَّ ال�ص�مع يكون بني م�صهدين 
الروؤية/ ال�صمت، ويلم�س الق�رئ و�صوح تلك ال�صورة من خلل تكرار 
حرف النون الذي منح هو االآخر »درجة ع�لية من الثقة يف النف�س«)104(. 
وهذا الكم من املوؤكدات فيه غ�ية لطمئنة مرمي العذراء؛ الأنَّ م� يليه� من 
االآي�ت متثل مرحلة اللق�ء بني املولود واالأم مرمي وبني القوم من اليهود 
ْوًما} دورااً رئي�ص�اً  ْحَمِن �سَ والن�ص�رى، ثم يوؤدي التـقدمي يف قوله {ِللرَّ
يف تعزيز ذلك الر�صيد ملرمي الذي يلم�س الق�رئ اأثره من اال�صتقرار يف 
ال�صوم  »هذا  والدال  ودرئه�  االأق�ويل  دفع  يف  غ�ية  ال�صوم  تخ�صي�س 
اإيح�ء  وفيه  ري�ء  اأو  هوى  عن  ولي�س  الكرمي،  لوجهه  خ�ل�س  ُه  واإنَّ هلل 
بتعظيم هذا ال�صوم لكونه خ�ل�ص�اً للرحمن وب�أمر منه«)105( اإنه �صوم 
االأم وكلم الر�صيع اإعج�ز تكون فيه الق�صية للرحمن بل من�زع ومنه� 
ك�ن كلم الر�صيع حجة اأقوى الإزالة ال�صكوك والظنون التي ج�ءت من 
قومه� على مرمي )عليه� ال�صلم( متمثلة بطريقة احلمل والوالدة اإنه� 
لن تكلم اليوم اإن�صي�اً تعبري فيه »مب�لغة يف نفي الكلم ...«)106( ك�صورة 
ودليل ي�صتـقر معه� الق�رئ على م� اآلت اإليه الط�هرة، وي�صّدق م� ج�ء 
ة ودر  من اإ�ص�رات �ص�بقة توؤكد العن�ية الرب�نية واأنه� ت�صري مب�صيئة رب�نياً
حمتوم ال ميكن اخلل�س منه، وال يفوت للن�ظر متعنه وفيه الكثري من 
االإ�ص�رات البلغية التي ترتك تلك القن�ع�ت، وال يفوتن� هن� اأن نذكر 
مب� ج�ء يف قوله تع�ىل َ{َفلَْن اأَُكلَِّم اْلَيْوَم اإِن�ِسيًّا} نكتة، ففي االآية ا�ص�رة 
�؛  � مع اأي اأحد واإال �صيكون الكلم متن�ق�صاً اإىل كلم االإن�س ولي�س كلماً
الأنه� تكّلمت مع جربيل )عليه ال�صلم ( وهو روح، ويف هذا بي�ن للن��س 

وحجة اأخرى على براءته� و�صدق دليله�.
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املنعطف الثالث: 
بلحظ�ت ال�صمت التي ا�صتقرت عليه� ال�صيدة مرمي يودعن� امل�صهد 
حجته�  ب�نَّ  الق�رئ  يتيقن  كم�  ال�صلم(  )عليه�  مرمي  وتتيقن  الث�ين 
من  ج�ء  م�  كل  بعد  اإليهم  بقدميه�  فذهبت  قويت�ن،  بنف�صه�  وثقته� 
االآن  اإليهم  ت�صـري  فهي  لنف�صيته�  اال�صـتقرارية  والبواعث  التطمين�ت 
ن� نحـ�سُّ ذلك من خـلل م� عربَّ عنه القراُن الكرمي قـ�ئلاً {َفاأََتْت  وك�أنَّ
ا} ]مرمي: 27[ في�أتي  ِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُ َلَقْد ِجْئِت �َسْيًئا َفِريًّ ِبِه َقْوَمَها َتْ
 ،� موقظاً املتلقي   � حم�كياً ِمُله}  َتْ َقْوَمَها  ِبِه  {َفاأََتْت  قوله  يف  التكرار 
�صمعه، والفتاً� االنتب�ه اإىل �صرورة اأن ي�صتوعب الق�رئ ب�أنَّ عي�صى طفل 
التي  االإلهية  ب�ملعجزات  اأيقن  قد  الق�رئ  الأنَّ  االأطف�ل؛  ك�ص�ئر  واأْنه 
� على  رافقت الط�هرة ف�أراد الت�أكيد من اإنه حممول من اأمه ولي�س م�صياً
: »ف�إن قيل: )اأتت به( يغني  ه ابن اجلوزي على ذلك ق�ئلاً االأقدام، اإذ نبَّ
عن )حتمله( فل ف�ئدة للتكرير ف�جلواب: اإنه مل� ظهرت منه اآي�ت، ج�ز 
� على قدميه، فيكون �صعيه  م ال�ص�مع )ف�أتت به( اأن يكون �ص�عياً اأن يتوهَّ
االأطف�ل...«)107(  ك�ص�ئر  اأنه  واأعلم  َم،  التوهُّ ذلك  فقطع  كنطقه،  اآيةاً 
حيث  هن�ك،  مق�بلتني  بني  املوقف  ربط  اإىل  الق�رئ  ذهن  يطرق  وهن� 
تعّبده�  يف  اأت�ه�  الذي  الرجل  هذا  مق�بلة  من  الوجلة  اخل�ئفة  مرمي 
وانقط�عه� عن الع�مل اخل�رجي، بل يف اختف�ئه� مت�م�اً عن اأعني الن��س 
يًّا} موقـف االإحـج�م واالبتع�د اإىل موقف املراأة  {َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َق�سِ
»ع�ملن من عوامل  ف�ملق�بلة هن�  ِمُلُه}  َتْ َقْوَمَها  ِبِه  الواثقة {َفاأََتْت 
نتيجته�  ك�نت  التي  النف�صي  ال�صراع  ح�الت  من  حوته  مب�  احليوية 
تغلاًب االإقدام واالإمي�ن على االإحج�م والرتدد مب� اأ�صعر املتلقي ب�لر�ص� 
والراحة جلراأة �ص�حب احلق وتغلبه على خم�وفه واالآمه...«)108(، ق�ل 
ا َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكون} ]مرمي: 35[. ولعلَّ م�  َ ى اأَْمًرا َفاإِنَّ تع�ىل {اإَِذا َق�سَ
يزيد هذه الثقة التي ا�صت�صعره� الق�رئ بقلبه وعقله هو ذاك التقدمي 
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ِمـُلُه} انطـلقـة ال لبـ�س فيه� وهـي ح�مـلـة  يف قوله {َفاأََتْت ِبِه َقْوَمَها َتْ
بو�صوح  اأ�صهم  التقدمي  وجل،  وال  خوف  بل  ت�صري  ال�صـلم(  )عـليه  لـه 
اإىل  موجــهة  ك�نـت  اأن  بعد  املولـود  اإىل  الق�رئ  وب�صر  ب�صرية  بتوجـيه 
اإىل  �صـيحدث من ت�صـوير م�صـتقبلي ينقل الرتكيـز  االأم مريـم؛ الأن م� 
وتـ�أمـل  تخـيل  من  ين�ص�أ  وهـذا  الر�صـيع  اأم  على  ك�ن  اأْن  بعد  الر�صيـع 
ب�الأ�صلـوب الذي عربَّ عنـه القراآن الكـرمي، ف�لتـقدمي عـمل على »تركـيز 
على  ذاتــه  يف  معـجـزة  لكـونـه  ال�صـلم(؛  )علـيه  عيـ�صى  نحـو  االأنظـ�ر 
ْرُكْم  َ َين�سُ ُروا اهللَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِن َتن�سُ قـدرة اهلل تـع�لـى«)109( {َيااأَيُّ
َوُيَثبِّْت اأَْقَداَمُكم} ]حممد: 7[ ن�صرة الدين يق�بله� ن�صرة اخل�لق لعبده 
املوؤمن ال�ص�بر... انطلقت وهي موؤمنة ب�الأمل يف عي�صى )عليه ال�صلم 
(؛ لكي يفك م� تلوح به االأنظ�ر وتو�صو�س به ال�صدور فم�ذا ك�ن الرد 
والق�رئ ينتظر ثم مرمي وقبله� ال�صهود احل�صور ينتظرون م�ذا �صيقول 
يخيم  وال�صمت  اللحظ�ت  هذه  يف  القوم؟  علية  يقول  م�ذا  الكهنة؟ 
عليه�، فينك�صر ذلك ب�صوت ال�صوؤال املنكر املتعجب مم� يرى{َقاُلوا َيا 
ا} ]مرمي: 27[ اإنَّه� جملة »م�صت�أنفة ا�صتئن�ف�اً  َمْرَيُ َلَقْد ِجْئِت �َسْيًئا َفِريًّ
بي�ني�اً وق�ل قومه� هذه املق�لة توبيخ�اً له�«)110(. وهذا م� يتوقع الق�رئ 
ح�صوله ف�لقوم منكرون هذا العمل ال�صنيع يف راأيهم واأنَّه� فعلت عملاً 
�)111(، يف حلظ�ت ال�صمت... �صمت الط�هرة وت�أنيب  منكرااً ومرفو�صاً
قومه� له� يدرك الق�رئ ومن خلل هذا ا�صتئن�ف التقريع على فعله�، 
الط�هرة  به  مترُّ  الذي  االأمل  مرارة  نف�صه  الوقت  يف  يح�س  وهو  ويت�أملَّ 
والتي �ص�هم ب�صكل وا�صح اال�صتئن�ف يف ت�صويره، تلك املراأة التي تتنظر 
الن�صرة املوعودة من اهلل �صبح�نه وتع�ىل العيون ترتقب واالأنف�س ت�ص�رع 
ب�لكلم  له�  ي�صمح  ال  ومرمي  ووجله  املوقف  لهول  و�صهيقه�  زفريه�  يف 
ل من يدافع عنه� وهوؤالء يزدادون  وكَّ نف�صه�؛ الأنَّ اهلل قد  للدف�ع عـــن 
� عليه� ب�ألف�ظ ت�صور مدى حم�والتهم ال�صتغلل تلك الفر�صة وهو  اإيلماً
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َ{َقْد  ب�لفري  و�صفه�  في�أتي   ) والن�ص�رى  )اليهود  الكتـ�ب  اهل  ديدن 
ا} ]مرمي: 27[ ا�صتع�رة وّظفه� ال�صي�ق القراآين ُبغية الداللة  ِجْئِت �َسْيًئا َفِريًّ
املق�صودة يف جت�صيد املوقف اأروع ت�صوير وهي نعته� بهذه ال�صفة غ�ية 
يف جت�صيد ا�صتغراب وده�صة القوم من عمله�)112( وهو م� تق�صده هذه 
اللفظة  من الفعل العظيم البديع)113( فهو »من االفرتاء مبعنى الكذب 
ي�أِت   مل  مل�ذا  الق�رئ  يت�ص�ءل  قد  وهن�  املنكر«)114(  القبيح  عن  كن�ية 
التعبري بلفظ )العظيم( بدالاً من فري�اً ؟ واجلواب اأنَّ العظيَم من املمكن 
وقوعه، ولكن - كم� اأ�صلفن� القول - اإنَّ الفري هو العمل الذي ال مثيل له 
الذي ي�أتي ب�لعجب، فعمله� هن� يف » نظر القوم ال مثيل له، ففيه جلبة 
املتلقي  تزيد من ب�ص�عته«)115( ف�ال�صتع�رة فتقت م�ص�رب اخلي�ل عند 
اللحظ�ت،  التي متر هذه  الع�صيبة  ب�ملرحلة  واالإح�ص��س  ب�ل�صعور  غ�ية 
ف�ال�صتع�رة »خطوة اأبعد يف التخيل، الذي يعرب عن ت�أثره� مبظ�هر احلي�ة 
واالأحي�ء تعبريااً ح�فلاً مبختلف امل�ص�عر واالأح��صي�س، وم� ذاك اإال الأنَّه� 
من ذلك النوع املوحي الذي يجعل الق�رئ اأو ال�ص�مع يح�س ب�ملعنى اأكمل 
اإح�صـ��س واأوف�ه وت�صور للعني وتـنقل ال�صـوت للأذن...«)116( وهذا كلَّـُه 
القـ�رئ ذلك من قولهم { لتحقـيق اال�صـتعظ�م واال�صـتغراب ويلمظ�س 
ا}، ف�ل�صور اال�صتع�رية من حم��صن  َقاُلوا َياَمْرَيُ َلَقْد ِجْئِت �َسْيًئا َفِريًّ
الكلم »اإذا وقعت موقعه� ونزلت مو�صعه�«)117(، وهي اأح�صن موقع�اً يف 
قلب و�صمع الق�رئ)118(، وهي تقوم بتحريك همة امل�صتمع اإىل االقتن�ع 
به� وااللتزام بقيمه�، ف�ال�صتع�رة »ت�صجع املتلقي على الرتكيز واملغ�مرة 
يف ك�صف ال�صت�ئر الداللية عن اخلب�ي� املدلولية«)119( ف�صلاً عن دوره� 
يف اإنت�جه�» الت�أويلت التي ميكن اأن يقدمه� للق�رئ«)120( وهذا الهجوم 
ة يف اإيذائه� من خلل ت�صعيد وترية العنف اللفظي الذي  كله ُيج�صد غ�ياً
العذراء،  مرمي  على  تزايد  الذي  والهجوم  املوقف  يت�بع  الق�رئ  يجعل 
اأ�صلوب  يتج�صد؛   ]28 ]مرمي:  َهاُروَن}  اأُْخَت  تع�ىل {َيا  قوله  فمن خلل 
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النداء ليتحول اىل تهكم وتوبيخ)121(، وهذا التوبيخ م� هو اإال »ا�صتـئـن�ف 
لتجـديد التعـبري وت�أكيـد التوبـيخ«)122( ومع كل هذا تبـقى ال�صـيدة مرمي 
قرائـن  الطـويل  ب�ل�صـرب  القـ�رئ  وينتـظر  �ص�متة  ال�صلم(  )عليه� 
ـه� يـجب اأْن ال َتـهـن  النـ�صر الـتي وُعـدت بـه من اهلل �صـبح�نـه وتع�ىل، واأنَّ
واأن ال حتزن... تق�بل كل ذلك بقلب االإمي�ن الذي يعلِّمن� من خلله جلَّ 
االبتلءات حتى  والثب�ت يف  املحن  على  ال�صرب  املوؤمن  على  اأنَّ  جلله 
ي�أتـي الن�صـر والن�صـرة منه تعـ�ىل، ويوا�صـل قوُمه� الهجـوم مـ�صتغلني م� 
متر به مرمي يف هذه اللحظ�ت وهي �ص�متة حمت�صبة فج�ء التعري�س يف 
ِك َبِغيًّا} ]مرمي: 28[ ي�صور  قوله {... َما َكاَن اأَُبوِك اْمَراأَ �َسْوٍء َوَما َكاَنْت اأُمُّ
للأ�ص�ليب  االأمثل  اال�صتثم�ر  ب�أمله� من خلل  وي�صعر  يت�أملَّ  وهو  للق�رئ 
البلغية، ف�لتعري�س هن� يعك�س �صورااً تبدو للعي�ن من اأول وهلة اأنه� قد 
ك�نت »مدح�اً لكليهم�، ولكنه ج�ء يف �صي�ق اأق�صى اأنواع الذم ملرمي عليه� 
وزي�دته� عن طريق  تقريعه�  ال�صلم«)123( فم� هو مبّطن يختلف وهو 
للق�رئ م� مترُّ به  اأنه� مدٌح، �صورة ت�صكل  املتلقي  لومه� بكلم�ت توهم 
التعري�س الذي  � �صورة ك�صف عنه�  الط�هرة من املرارة واالأ�صى نف�صياً
له اأ�صلوب يداعب م�ص�عر املتلقي وهو »اإثب�تك ال�صفة لل�صيء تثبته� اإذا 
والكن�ية  التعري�س  اإليه من ج�نب  وجئت  ال�ص�مع �صريح�اً  اإىل  تلقه  مل 
والرمـز واالإ�صـ�رة، ك�ن له الفـ�صل واملـزيـة، ومن احل�صـن والرونـق، م� 
ال يقل قليله، وال يجهل مو�صع الف�صيلة فيه«)124( وك�ن الُبدَّ بعد كل هذا 
االإيذاء من الن�صرة التي يتلهف الق�رئ للو�صول اإليه� ومعرفة طبيعته� 
و�صوره�، فيكون الرد مزلزالاً وعنيف�اً على عقولهم واأفك�رهم من خلل 
ِبيًّا}  �َساَرْت اإَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِف امْلَْهِد �سَ االإ�ص�رة ق�ئلة {َفاأَ
ب�لعلم،  واملتفيقهون  املتخر�صون  به  �صعق  الذي  الرد  اإنه   ]29 ]مرمي: 
فب�لعطف التعقيبي من خلل حرف الف�ء يدرك الق�رئ �صرعة االإج�بة 
ال�صم�وية  والعن�ية  االإلهية  الرتبية  ثقة  اإنَّه�  ب�لنف�س،  الع�لية  والثقة 
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ه� ب�الإ�ص�رة �ص�عقة وم�ص�وي�اً لتوبيخهم وتهكمهم منه� )عليه�  فك�ن ردَّ
ال�صلم( »اإنَّهم مل� ب�لغوا يف توبيخه� �صكتت واأ�ص�رت اإليه اأي اإىل عي�صى 
وجود  اإنَّ  ن�طقتموه«)125(،  اإذا  يحييكم  الذي  هو  اأي  ال�صلم(  )عليه 
املطمئنة  ال�صورة  ر�صم  يف  �ل  فعَّ ب�صكل  اأ�صهم  التعقيبي  العطف  حرف 
على مرمي من خلل اقت�ص�ر جوابه� ب�الإ�ص�رة وهي »مب�لغة يف اإظه�ر 
واأّن هذا املولود يفهم االإ�ص�رة ويقدر على العب�رة«)126(  االآية العظيمة 
ت قبل  و�صدة هذا املوقف ي�صت�صعره� الق�رئ وي�صتبني اللحظ�ت التي مرَّ
قليل على مرمي تع�ود تع��صته� وحزنه� على القوم ومن هم؟ اإّنهم كب�ر 
القوم من ال�صدنة واحل�خ�م�ت مم� يعدُّ يف تـقديرن� نك�صة ب��صتخدام 
هذه االإ�ص�رة؛ الأنه� تعدُّ كبرية عند هوؤالء القوم، فهي تثري لديهم م�ص�عر 
اآخر،  و�صي�ق  ا�صتعملت يف موقف  لو  تـث�ر عند غريهم  ال  التي  الغ�صب 
فهن�ك خ��صية داللية للألف�ظ »عند اأفراد معينني، اإذ قد ت�صري لفظة 
م� معنى نف�صي�اً عند فرد ال ي�صرتك فرد اآخر معه يف هذا املعنى«)127( 
فغ�صبوا  �بهم  وتهكماً ا�صتهزاءاً  يزداد  نظرهم  يف  املوقف  ك�ن  هن�  ومن 
لقوله� »غ�صب�اً �صديدااً وق�لوا ل�صخريته� بن� اأ�صّد من زن�ه�«)128(، اإذ مترُّ 
ره� القراآن للق�رئ الذي ميرُّ معه� وهو يت�بع املوقف  اللحظ�ت التي �صوَّ
بحذر و�صدة وقلق امراأة مع وليد وقف� اأم�م جربوت وظلم هوؤالء ال�صدنة 

وِعْلية القوم كيف تكون لو مل يكن اهلل معه�.
يف خ�صمِّ هذاكّله ي�أتي التعجب بنهكة الظرف من خلل فعل الكون 
ِبيًّا} جواب يثري �صدة املب�لغة من هذا االإنك�ر)129(  {َمن َكاَن ِف امْلَْهِد �سَ
ويبني للق�رئ املت�أمل »متكن املظروفية يف املهد من هذا الذي اأحيل اإىل 
مك�ملته«)130( اإنه� مرحلة الذهول وال�صدمة، وك�أينَّ ب�لق�رئ يق�رن بني 
�صورتني اأ�صهمت البلغة يف خلق اأجوائهم� وانعك��س تلك االأجواء على 
الق�رئ وت�أمله وت�ص�عد وترية م�ص�عره جت�ه املوقف الذي مترُّ به �صيدتن� 
مرمي العذراء. �صورة ال�صغط النف�صي الذي ت�ص�عدت وتريته على مرمي 
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املراأة  �صورة  وب�ملق�بل  القوم  ِعلية  لهوؤالء  الك��صح  الهجوم  خلل  من 
الدينية  القيمة  من  احلط  يجعل  مم�  العلَية  هوؤالء  على  املنت�صرة 
واالجتم�عية التي يتمتعون به�  يف جمتمع�تهم واأنَّ م�ص�حلهم وت�صويق 
ا �صعب املن�ل لتحقيق من�فعهم ال�صخ�صية؛ لذلك  اأفك�رهم �صيكون اأمراً
وليخرجوا  الق�رئ؛  خلد  يف  املع�ين  تلك  كل  ر  لي�صوِّ هن�؛  االإنك�ر  ج�ء 
َمْن   يكلموا  اأْن  اأنكروا  »اإنك�ر  الو�صوح  وعدم  املراوغة  دائرة  اإىل  االأمر 
لي�س من �ص�أنه اأْن يتكلم، واأنكروا اأن حُتيلهم على مك�ملته اأي كيف ترتقب 
تقت�صي�ن  احل�لتني  الأنَّ  ال�صوؤال؛  عليه  نلقي  كيف  اأو  اجلواب  منه 
اإىل  يخرج  الذي  واال�صتفه�م  احل��صر  بني  التنقل  هذا  الكلم«)131( 
ا مب� يحدث على  � ومت�أثراً التعجب اأعطى احليوية للق�رئ اأْن يكون مت�بعاً
ويقظة  وعي  على  الق�رئ  لُتبقي  اللحظة  هذه  يف  هن�ك  الواقع  اأر�س 
تعجب  القراآين،  ال�صي�ق  يف  اأحداث  من  يجري  مب�  واهتم�م  دائمتني 
داللة  له  ف�لتعجب  القوم  علية  هوؤالء  عند  النف�صية  اآث�ره  الق�رئ  يح�سُّ 
ل للنف�س عند م�ص�هدة الأمٍر خ�رج عّم�  نف�صية تت�أتى من الت�أثُّر احل��صِ
املتكلم  ثقة  للق�رئ  ت�صور  التي  املخ�طبة  بي�ء  الرد  في�أتي  طبيعي،  هو 
و�صعوره ب�لطم�نينة؛ لكي يخر�س وي�صكت من يج�دل بغري حق، ي�أتي الرد 
املزلزل من خلل قوله تع�ىل على ل�ص�ن عي�صى )عليه ال�صلم( وب�لداللة 
من  برهة  ت�صّور  قد  التي  الزمنية  امل�ص�ف�ت  كلَّ   � الغياً نف�صه�  الزمنية 
 ِ اهللَّ َعْبُد  نِّ  اإِ {َقاَل  التوكيد  بلغة  فق�ل  الر�صيع  للطفل  ت�أّخراالإج�بة 
اآَتاِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعلَِني َنِبيًّا} ]مرمي: 30[ م��ٍس يفيد حتقق وقوع الفعل، 
ب�صورة  الق�رئ  منه  يخرج  بتوكيد  مت�صٌل  العبودية  فعل  اأنَّ  ف�صلاً عن 
احلجة الواثقة التي تلزم املق�بل وجتعل االأمر ال جم�ل فيه لل�صك ب�لن�صبة 
اإىل املت�بع ل�ص�أن مرمي ور�صيعه� )عليهم� ال�صلم(، وهن� يتمتم الق�رئ 
ا )نعم( اإنَّ الذي توىلَّ رع�يته اهلل،  بقن�ع�ت ي�صتوحيه� من الن�س مردداً
ا له وهو الذي توىل اأمره ووقف مع اأمه يف كل هذه  فكيف ال يكون عبداً
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ت به�، ج�ء امل��صي هن� غ�ية يف حتقيق وقوع  االأزم�ت واملحن التي مرَّ
االمر ف�هلل )جّل جلُله( »عربَّ ب�مل��صي عم� �صيقع يف امل�صتقبل تنزيلاً 
ي�صت�صعره�  التي  الن�صرة  منزلة  الوقوع«)132(  منزلة  الوقوع  لتحقق 
الق�رئ لل�صيدة مرمي )عليه� ال�صلم(، ويذوق طعمه� من ارت�صف من 
عي�صى  �صيدن�  فكلم  وعرب،  مع�يَن  واأخيلة...  ا  �صوراً واألف�ظه�  مع�نيه� 
)عليه ال�صلم( اأخر�صهم واأ�صكت حكم�ءهم عن الكلم. وال يفوتن� يف 
هذا املق�م التذكري مب� يك�صف ال�صي�ق القراآين عن معجزة تتجلى من 
اْلِكَتاَب  {اآَتاِنَ  قوله  يف  والت�صريك  املغ�يرة  اأف�د  الذي  العطف  خلل 
َوَجَعلَِني َنِبيًّا}، اإذ ربط احل�لة ب�صخ�س �صيدن� عي�صى )عليه ال�صلم(؛ 
الأنه هو نبي وهو الذي اأوتي الكت�ب، ولكن ال ميكن اأْن يت�صور الق�رئ ب�أنَّ 
� ومن هن� غ�بت الف�ء التعقيبية الزمنية؛ الأنَّ ال�صي�ق ال  الطفل يكون نبياً
يحت�جه وال ميكن اأْن يكون له� دوٌر هن� بل ك�ن البدَّ اأْن ي�أتي الواو؛ لري�صم 
يفيد  الذي  الوحيد  العطف  حرف  فهو  املطلقة،  لعي�صى  النبوة  �صورة 
»اجلمع فقط اأي مطلق اجلمع«)133( وت�صتمر ال�صور املتحققة التي ت�صرد 
ب�صيغة امل��صي وهي �صف�ت خ�س به� نبي اهلل عي�صى )عليه ال�صلم( 
اَلِة  ِبال�سَّ اِن  َواأَْو�سَ ُكنُت  َما  اأَْيَن  ُمَباَرًكا  {َوَجَعلَِني  تع�ىل  قوله  من 
 � َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا} ]مرمي: 31[ ويوؤدي اخل�صو�س والعموم هن� اأ�صلوباً َوالزَّ
� يف ت�صكيل ال�صور املتلحقة للمتلقي، فللخ�صو�س اأثٌر فع�ل على  خمتلفاً
)جلَّ  هلل  املطلقة  العبودية  :اإنَّ  مف�ده�  ر�ص�لة   � متلقياً الق�رئ  نف�صية 
جلله( وهي رد على من اعتقد ب�ألوهية عي�صى )عليه ال�صلم(، ف�ملراد 
»اأْن ي�صلي ويزكي وهذا اأمر خ��س كم� اأمَر نبين� �صلى اهلل عليه و�صلم 
بقي�م الليل وقرينة اخل�صو�س {َما ُدْمُت َحيًّا}«)134( ف�لتخ�صي�س اأنَّه 
مب�رك مرحلة متيز به� عي�صى دون غريه؛ الأنه نبي، وهذا فخر لعي�صى 
قد يفهمه الق�رئ من خلل التخ�صي�س)135(؛ لي�أتي التعميم من خلل 
املك�ن الذي ي�صبح مب�ركة بربكة عي�صى نف�صه عليه ال�صلم وهو تعميم 
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ة لعبده  بعد خطوة يفهم الق�رئ منه مدى العن�ية التي تواله� ربَّ العزَّ
التخ�صي�س  اأ�صلوبي  والتي جت�صدت من خلل  ال�صلم(  )عليه  عي�صى 
والتعمـيم »والتعمـيم الذي يف قـوله {اأَْيَن َما ُكنُت} تعمـيم للأمكنة اأي 
ال تقت�صر بركته على كونه يف الهيكل املقد�س اأو يف جممع اأهل بلده، بل 
خلل  ومن  نف�صه  ال�صي�ق  ويف  الربكة«)136(  معه  حتّل  حل  حيثم�  هو 
ا ِبَواِلَدِتي َوَلْ  مراع�ة احل�لة النف�صية للمتلقي يت�صكل قوله تع�ىل {َوَبرًّ
اًرا �َسِقيًّا} ]مرمي: 32[  متنقلاً ب�أ�ص�ليب بلغية متنوعة بني  َيْجَعْلِني َجبَّ
على  مب��صر  بت�أثري  جميعه�  اأ�صهمت  التي  والتفخيم  واملب�لغة  العطف. 
على  ال�صورة  تلك  انعك��س  وب�لت�يل  املتلقي  خميلة  يف  املوقف  ر�صم 
املتلحقة  ال�صور  تلك  كثب  عن  يراقب  وهو  النف�صي  وو�صعه  م�ص�عره 
التي و�صلت اإىل قمته� يف الزخم النف�صي حلظة و�صول ال�صيدة العذراء 
من  الكمية  بهذه  البث  ال�صروري  من  ك�ن  مم�  قومه�  اإىل  وليده�  مع 
االأ�ص�ليب املتنوعة لتتن��صب واملوقف الذي مترُّ به ومدى نقل ذلك املوقف 
اإىل املتلقي، ففي العطف تتجلى املع�ين ال�ص�مية التي الُبّد اأْن يتَّ�صم به� 
؛ لكي يحي� ابنه�  رت اأمل�اً الولد وف�ءاً للمراأة التي حملته ت�صعة اأ�صهر وت�صوَّ
�، فبعطـف )برااً( على )مب�رك�اً( يفهم الق�رئ معنى  � ي�فعاً وي�صبح �ص�باً
الولد ال�ص�لح والرتبية االإمي�نية، بل ذهب بع�صهم اإىل عدِّ كلمة )ِبرااً( 
تغليظ  يتم  ال  وكيف  املب�لغة«)137(  به  و�صف  »م�صدر  ب�أنَّه  ب�لك�صر 
االأمومة  معنى  ويت�أمل  الق�رئ  ليفهم  املوقف؛  على  والت�صديد  الت�صوير 
وم� يجب عليه فعله جت�ه والديه، ومن هن� �صدد ال�صي�ق ب�أ�صلوب بلغي 
رائع وهو التنكري الذي ج�ء لت�صوير االهمية والتفخيم للربِّ واالإح�ص�ن 
ه� وُيح�صن  ب�الأم)138(  وهذا جزء من ديِن االبن الأّمه، التي يجب اأْن يربَّ
من  االآية  به  تلوح  م�  للموقف  واملت�بع  الن�ظر  الق�رئ  يفوت  وال  اإليه�، 
اإ�ص�رات مهمة يف بي�ن دور النفي بــِ )مل( وهي االأداة اجل�زمة التي تفيد 
النفي والقلب واجلزم)139( وهي �صورة للخط�ب االإن�ص�ئي الذي ال يقبل 
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الهزل، وي�أتي مبوقف احلزم واجلزم ب�أْن ال يكون جب�رااً ظ�مل�اً وهي مع�ٍن 
ت�صهم يف تعزيز معنى الرّب و�صف�ته و يطمئن اليه� الق�رئ عند تلوته 
يعني  ب�مل��صي، مم�  ال�صرد  ُمَباَرًكا} من خلل  تع�ىل {َوَجَعلَِني  قوله 
ك�لواقع«)140(  وقوعه  املحقـق  »ويجعل  فعلاً  وقع  قـد  االأمـر  اأّن  للمتلقي 
ل�ص�لح  املوقـف  حل�صم   � متـ�ماً مطمئـنة  بر�ص�لة  ختمـت  ال�صورة  تـلك 
ال�صـيدة الط�هرة وت�صجيل اأروع مع�ين االنت�ص�ر على القوم الذين اأرادوا 
م�  وهذا  القوم   وِعلية  اليهود  من  ال�صدنة  اأُولئك  وال�صيم�  منه�،  النيل 
اَلُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلدتُّ  يلم�صه الق�رئ وي�صت�صعر فحواه بقوله تع�ىل {َوال�سَّ
َوَيْوَم اأَُموُت َوَيْوَم اأُْبَعُث َحيًّا} ]مرمي: 33[ فلفظة )ال�صلم( ج�ء معرفة 
فتحت  ة  معرفاً واالإح�ص�ن  والربِّ  والعفة  اخلري  طريق  اإال  تعني  ال  وهي 
االآف�ق للتخيل بكل دالالت اللفظة، �صلم حمل براءة ال�صيدة الط�هرة 
الذي  التعري�س  ب�أ�صلوب  الق�رئ  ي�صت�صعر  ال�صلم  ففي  العذراء  مرمي 
من  ال�صلم  عليه�  واأعدائه�  مرمي  »متهمي  على  اللعنة  منه  يفهم 
اليهود...«)141( ذلك ال�صلم الذي ميثل االطمئن�ن وميثل االأم�ن  وميثل 
ذلك  كل  لتعني  اللفظة  هذه  ج�ءت  الط�هرة،  لرباءة  الدامغة  احلجج 
� وهو يلم�س ن�صرة اهلل ملرمي واالنت�ص�رات  ولعّل الق�رئ يطري قلبه فرحاً
املتلحقة على القوم الك�فرين )...( اإنَّه ال�صلم لعي�صى ومرمي والعذاب 
اأنَّ تعريف ال�صلم  اأْن نذكر  على من كذب وتوىل)142(، وال يفوتـن� هن� 
اإيق�ظ  هو  َعلَّي}  اَلُم  {َو�سَّ يحيى  مع  وتنكريه  َعلَّي}  اَلُم  {َوال�سَّ هن� 
للمتلقي يف ربط ال�صور واملق�رنة ومن ثم الو�صول اإىل اأنَّ »�صلم يحيى 
�صلم تخ�صي�س الربوبية على العبودية«. ثم ق�ل: »و�صلم عي�صى من 
العبودية«)143(.  الربوبية يف معدن  عني اجلمع، �صلم فيه مزية ظهور 
وتـنبه االأ�صت�ذ ف�صل ح�صن اإىل ذلك موؤكدااً اأنَّ تعريـف لفظة )ال�صلم( 
ف�ئدتُه »العموم، فلذلك ك�ن الُبدَّ يف غنية من تعريف ب�أل اجلن�صية، التي 
)عليه  عي�صى  ت�صليم  معنى  يكون  هذا  وعلى  والعموم،  اال�صتغراق  تفيد 
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اأي: جن�س ال�صلم واإذا  ال�صلم( على نف�صه: ال�صلم كّله علي ّخ��صة، 
الُم  ك�ن كذلك فلم يبق الأعدائه� اإال اللعنة«)144(، اإنه ال�صلم كّلُه {َوال�َسّ
َعلََيّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم اأَُموُت َوَيْوَم اأُْبَعُث َحيًّا} ]مرمي: 34[ اإ�ص�رات ال�صلح 
اإىل  خلله�  من  الق�رئ  ي�صل  والبعث(  واملوت  )الوالدة  مراحـل  يف 
الق�رئ من خلل  يفهمه�  اإ�ص�رات  تعد مبث�بة  التي  التو�صيف  قن�ع�ت 
التي تطمئن  الوالدة  وبتقدمي معجزة  الثلث  التعريف يف مراحله  هذا 
الق�رئ على توا�صل العن�ية الرب�نية وت�صل�صل انتق�له� يف املراحل الثلث، 
العذراء من عن�ء ون�صب،  ب�ل�صيدة مرمي  لدرء م� حلق  ف�لتقدمي ج�ء 
�صعوبة  على  حجة  دليل  وفيه  جهة،  من  هذا  الوحيدة،  النف�ص�ء  وهي 
موقف  ثم  واحلمل،  الب�ص�رة  موقف  وهو  والدته  به  ت  مرَّ الذي  املوقف 
املواجهة الكربى مع ال�صدنة وعلَية القوم فك�ن الُبدَّ للق�رئ هن� اأْن يعود 
اإىل تلك ال�صور؛ لريبط بدالالت ال�صلم وميحو كل املخ�وف والهواج�س؛ 
نظرية  يف  املع��صرين  عند  يعرف  م�  هذا  وت�صتقر،  النفو�س  ولتطمئن 
القراءة والتلقي )ال�صجل الن�صي( اإنه� »املنطقة التي يلتقي فيه� الن�س 
ب�لق�رئ من اأجل ال�صروع يف التوا�صل«)145( اإنه الرجوع اإىل الن�صو�س 
ال�ص�بقة)146(، وال ميكن اأن يخفى مع كل م� م�صى من ت�صكيل التعريف 
»االإح�طة  تفيد  التي  وهب  بداللة  يتج�صد  مب�لغة  اجلن�صية  )األ(  بـــ 
وال�صمول )...( وذلك على �صبيل املج�ز واملب�لغة« فكل ال�صلم هو وكله 
هو ال�صلم بٌر واإح�ص�ٌن و�صدٌق وجن�ٌة حتى جمع »جن�س ال�صلم ب�أجمعه 
عليه«)147( ثم ال يفوت يف ت�صل�صل هذه املراحل م� يعطي الق�رئ �صل�صلة 
عربة  فيه  الواحدة  االآية  يف  االألف�ظ  »هذه  فتحقق  الكون  يف  االإن�ص�ن 
واعتب�ر للجن�س الب�صري، وفيه ذكرى وتذكر الأ�صح�ب العقول، ف�لتدرج 
اللفظي اأتبعه ترتيب ملعنى احلي�ة، ف�ملوت ثم البعث، كل ذلك يف اأق�صر 
العب�رات واأكرثه� اإيج�زااً بنَي اهلل تع�ىل فيه� ال�صنة الكونية التي ال تتغري 

وال تتبدل يف هذا الوجود...«)148(.
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بع�س  �صرد  خلل  من  هذا  ويكون  العرب  اإىل  النَّ�س  اأخريااً  ينتقل 
ِقَبل  من  �صحيح  ب�صكل  وا�صتيع�به�  ت�أّمله�  يجب  التي  املهمة  احلق�ئق 
اأ�صلوب االإ�ص�رة الذي ميثل برقي�ت التنبيه للمتلقي  الق�رئ ومن خلل 
وح�لته النف�صية من خلل وجوب العظة واال�صتق�مة اإذا م� اأراد النج�ة 
ون}  َتُ َيْ ِفيِه  الَِّذي  قِّ  اْلَ َقْوَل  َمْرَيَ  اْبُن  ِعي�َسى  {َذِلَك  وال�صلح 
� يف رفد �صل�صلة االأحداث و�صوالاً  � مهمًّ ]مرمي: 34[ اإنَّ اال�ص�رة متثل منبهاً
اإىل ن�صرة �صيدتن� مرمي )عليه� ال�صلم( من خلل نطق وليده� بكلم�ت 
وتكون؛  املتكلم  لُدن  من  للإ�ص�رة  واللجوء  تع�ىل،  هلل  احلق  العبودية 
ا  ت�صوراً اأكرث  ليكونوا  ال�ص�مع؛  ذهن  يف  واإح�ص�ره  اإليه  امل�ص�ر  »لتميز 
له...«)149( وكيف ال يكون ذلك وهو )قول احلق( �صورة املج�ز املر�صل 
الق}  {قول  تع�ىل  قوله  يف  الق�رئ  وم�ص�عر  عواطف  تخ�طب  التي 
عليه� يف  ينطوي  اأكرث مم�  الرتاكيب  اإىل  اآخرى  ومع�ٍن  اإ�ص�فة دالالت 
بل  القلب  يدخل  املج�زية  ال�صورة  هذه  خلل  فمن  االأ�صل...«)150( 
ا�صتئذان ويح�كي الع�طفة االإن�ص�نية من خلل اإث�رة م�ص�عر القوة الأنَّه 
عي�صى )عليه ال�صلم( هو )قول احلق(، وم هن� ال نتفق مع من يرى يف 
املج�ز املر�صل �صعف�اً يف القيمة اجلم�لية)151( على حجة اأنَّ اجلمع بني 
الطرفني »طبيعة ومب��صرة ال حتت�ج اإىل جهد«)152( وقد نتفق مع الب�حث 
الع�م على  االإطلق  ولكن هذا  للمج�ز  امل�صببة  العلق�ت  بي�ن كرثة  يف 
املج�ز املر�صل اأمٌر مرفو�س ففي هذا املختلط البي�ين »بي�ن وبلغة، اإذا 
تطلبه� املوقف، ويعني ذلك اأن م�صتوى املتلقي هو الذي يحدد ا�صتخدام 
املتفنن مل�صتوى معني من املج�ز«)153(، ومن هن� يربز دور املج�ز املر�صل 
ا من اخلي�رات التي ي�صتعمله� املتكلم لنقل �صعوِره اأو اإث�رٍة  بو�صفه واحداً
الأمر م�، ولكن دقة املج�ز واأ�صلوبه ووجهة االأ�صلوب املن��صب لل�صي�ق له� 
� لعقلية وح�لة املتلقي، ف�ملج�ز املر�صل ال يخلو »من خي�ل  دوٌر فع�ٌل وفقاً
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يعر�س لل�ص�مع عندم� مترُّ بذهنه املع�ين احلقيقية لتلك االألف�ظ التي 
اخلي�ل  هذا  املق�صودة...  املج�زية  املع�ين  اأم�م  تتل�صى  م�  �صرع�ن 
يحقق اجلم�ل واإمت�ع النف�س... اإىل غري ذلك من االأغرا�س البلغية 
واالأ�صرار واللط�ئف التي تكمن وراء اأ�ص�ليب املج�ز املر�صل«)154( وعليه 
ال ميكن اإغف�ل القيمة الفنية للمج�ز املر�صل وم� ي�صكله من اأثر نف�صي 
اهلل  قدرة  على  الن�طقة  احلية  ال�صورة  ليت�أمل  املتلقي؛  على  ع�طفي 
� بل هو عبد هلل يبتعد كل  ومعجزاته فهو من خلق اهلل فكيف يكون اإلهاً
البعد عن �صفة االألوهية)155(، فهو ولد »بقول من احلق �صبح�نه وبكلمة 
الذي  املج�ز  اأنه  نف�صه«)156(  ف�لقول: عي�صى  ق�ل: كن فيكون  منه حني 
يو�صل الق�رئ اإىل اأهمية ت�صور املوقف الذي يتجلى يف خميلة ونف�صية 
احلدث  اأهمية  ت�صور  التي  الرائعة  االأ�ص�ليب  هذه  يف  �صورٌة  الق�رئ 

وال�صخ�صية.

اخلامتـــــة: 
ي�صت�صعر الب�حث ونحن يف خت�م هذا البحث اأنَّ  ق�صَة ال�صيدة مرمَي 
�صيدن�  بلق�ء  املتمثلة  ال�سدمة  لظة   - ثلث:  بلوح�ت  ت  مرَّ العذراء 
يف  خطورته�  مدى  الق�رئ  اإدراك  حلظة  وهي  ال�صلم(  )عليه  جربيل 
ا  ا ب�رزاً امل�صهد واحلوار اللذين جرى بينهم�، والذي اأّدى فيه العطف دوراً
من خلل ت�صوير االنتق�الت ال�صريعة التي يحتم املوقف فيه� االنتق�ل 
خلل  من  اأهميته�  الق�رئ  تلم�س  التي  الطم�أنينة  برقي�ت  اإر�ص�ل  مع 
يف  امل�صهد  رافق  الذي  والت�أكيد  البليغ  والت�صبيه  التخ�صي�س  اأ�ص�ليب 
احلذف  اأثر  ثم  ِمنَك}  ْحَمن  ِبالرَّ اأَُعوُذ  اإِنِّ  {َقاَلْت  االأخرية  حواراته 
الذي ُيداعب  م�ص�عر املتلقي من خلل فتح جم�ل الت�أمل يف {اإِن ُكنَت 
ال�صدمة  �صورة  وعي  حلظة   اأم�  كذلك}.  {قال  تع�ىل  وقوله  َتِقيًّا} 
بظهور ب�صٍر له� وهي لظة الب�سارة ب�حلمل مرحلة ت�صَدر فيه� اأ�صلوب 
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املب�لغة والتكرار والتوكيد والتخ�صي�س ثم الكن�ية التي ت�صور م�ص�در 
الهدوء وم�ص�ربه متمثلاًة ب�إقرار العني واالأكل وال�صرب وهي ح�الت الُبدَّ 
الفرد  ي�صتطيع  لكي  م�صطربة؛  وغري  م�صتقرة  النف�س  فيه�  تكون  اأن 
االف�دة مم� ي�أكل وي�صرب وال�صيم� يف مرحلة ع�صيبة مثل مرحلة احلمل 
ع��صته�  التي  املتعبة  امل�ص�عر  ت�صور  بلغية  اأ�ص�ليب  كله�  والوالدة، 
من  دالالته�  الق�رئ  وا�صت�صعر  املرحلة،  خطورة  العذراء  مرمي  ال�صيدة 
اخل�صو�س؛  وجه  على  املع�ين  بعلم  املمزوج  القراآين  الو�صف  خلل 
وتلم�س الق�رئ املوقف يف دور بواعث الطم�أنينة من خلل التوكيد وغريه 
ا ذلك حلظة  من اأ�ص�ليب علم املع�ين بقلوب وم�ص�عر جي��صة م�صت�صعراً
بلحظة وا�صتقر يف ذهنه ب�أنك ي� اأيته� ال�صيدة الط�هرة  ل�صِت وحيدةاً بل 
اإلهية، مع هذا كَله  اهلل )جّل جلله( يت�بع بعن�يته االأْمَر بدقة ورع�ية 
تت�أمل وتت�صور مع�ن�ة  يت�بع مت�أثرةاً ع�طفته على الط�هرة وهي  الق�رئ 
ف�َص�ء مراقب�اً احلدث عن كثب، وهي بل ريب �صور اأ�صهمت البلغة  النَّ
ا  مت�أثراً الق�رئ  جعلت  ب�صكل  تف��صيله�  بتج�صيد  عر�صه�  مدى  وعلى 
ْت به ال�صيدة الط�هرة، ولعلَّ م� تت�صم تتويج ذلك  ا بكل م� مرَّ وم�صت�صعراً
ا ال اأب له فكيف  كّله بلحظة اللقاء بني مرمي وقومه�، امراأة حتمل وليداً
وب�لربوبية  ب�لروح�نية  يقنع  وال  القبول من جمتمع عرف اجلهل  يكون 
اأ�ص�ليبه من خلل  � ك�ملاً يف تنّوع  � بلغياً ة؟ موقف تطلب توظيفاً احلقَّ
توظيف التكرار واملق�بلة واال�صتع�رة وغريه� من االأ�ص�ليب التي اأ�صهمت 
العذراء يف  لل�صيدة مرمي  عّم� يحدث  ال�صورة  اإي�ص�ل  وب�صكل مهم يف 
وهو  الكني�صة  رج�ل  زلزل  الذي  امل�صهد  ذلك  وت�صوير  بلحظة  حلظة 
يتحدث ويدافع عن اأمه يتلم�س الب�حث كيف تن�مت اأ�ص�ليب  املع�ين بكل 
الذي  الثلثة  امل�ص�هد  خلل  من  املوقف  وتن�مي  ت�صوير  يف  اجت�ه�ته 
بداأت ب�لهم  الواحد وهي حلظة اللق�ء برجل اأجنبي  وهو جربيل )عليه 
ال�صلم(، ثم املوقف ب�لهم الث�ين )احلمل والوالدة ( الذي احت�ج اإىل 
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رفع م�صتوى التوظيف البلغي خللق �صورة من االطمئن�ن واإقن�ع املتلقي 
مب� يدور من الت�أزم النف�صي ونقل تلك املع�ي�صة له ثم نقل املتلقي للحدث  
الث�لث الذي - كم�  وهي مترُّ بلحظ�ت املخ��س، ويكتمل املوقف ب�لهم 
� الأ�ص�ليب البلغة متن��صب�اً وخطورة امل�صهد  � بلغياً قلن� - تطلَّب توظيفاً
الذي مترُّ به ال�صيدة مرمي لق�ءه الع�صيب مع �صدنة املعبد وكّه�نه، كل 
هذا جرى يف اأجواء نف�صية �صورت للق�رئ من خلل التنوع يف ا�صتعم�ِل 
تقني�ت االأ�ص�ليب البلغية التي ك�ن ج�نب املع�ين من خلل اخلط�ب 
البدَّ  وك�ن  ال�صك  عليه  يبدو  مرحلة  كل  يف   � جلياً ك�ن  م�  وهو  االإن�ص�ئي 
ال�صلم(  )عليه  بجربيل  اللق�ء  مرحلة  يف  وال�صّيم�  ب�لرباهني  االإتي�ن 
الأنَّ اجلدل واحلوار  ؛  اليهود  القوم من  اللق�ء مع  ثم مرحلة  والب�ص�رة 
لفنونه؛  ا  �صيداً التفريع  ك�ن  البديع  ا�صتخدام  يف  حتى  اأْوجِه  على  ك�ن 
الأنَّ فيه غ�ية الت�أكيد وهو م� يحت�ج اإليه الفريق�ن الإثب�ت م� يدعي�نه، 
َ كيف اأنَّ البلغة اأ�صهمت وبدور فع�ل يف اإقن�ع املتلقي  ومّم� قلن�ه يتبنيَّ
من  القراآين  للن�س  الق�رئ  نقلت  التي  الو�ص�ئل  من  و�صيلة  بو�صفه� 
فت  حلظ�ت الت�أمل اإىل حلظ�ت التع�ي�س مع احلدث ب�أ�ص�ليب بلغية ُوظِّ
 ،� يف غ�ية الروعة، كيف ال، واهلل جلَّ جلله جعل القراآن الكرمي عربـياً
� اإّي�ُه ب�أنه االأكـمل والطـريق اإىل التـقوى {ُقْراآًنا  � للتـقوى وا�صفاً ومفتـ�حاً

َعلَُّهْم َيتَُّقوَن} ]الزمر: 28[. َعَرِبيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لَّ
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)13(  ينظر: االأ�صول يف النحو: اأبو بكر حممد بن �صهل بن ال�صراج النحوي البغدادي ت 
)316 هـ(: ج1/ 55. موؤ�ص�صة الر�ص�لة - بريوت ، ط 2 ، 1417هـ - 1996م.

)14(  تف�صري البحر املحيط : حممد بن يو�صف ال�صهري ب�أبي حي�ن االأندل�صي:ج 169/6.
ج6  الطرب�صي:  احل�صن  بن  الف�صل  علي  اأبو  القراآن:  تف�صري  يف  البي�ن  جممع    )15(
االأعلمي  موؤ�ص�صة  االأخ�ص�ئيني  واملحققني  العلم�ء  من  جلنة  وتعليق:  حتقيق   410/

للمطبوع�ت، بريوت - لبن�ن ، ط1، 1415هـ - 1995م .
1974م. )16(  النحو الوايف : عب��س ح�صن: ج558/3. داراملع�رف، م�صر، ط3، 

بن  اأحمد  بن  حممد  القراآين:  الن�س  يف  املعنى  حتديد  واإ�صك�لية  القراءة  فع�لية    )17(
2008م. جهلن:51  �صفح�ت للدرا�ص�ت والن�صر - �صورية، دم�صق ، ط1، 

 649 غوادره:  طحيمر  ح�صني  في�صل  د.  مرمي:  �صورة  يف  البلغي  امل�صتوى  ينظر:    )18(
ع�صر،  املجلدال�ص�بع  االإن�ص�نية(  الدرا�ص�ت  )�صل�صلة  االإ�صلمية(  اجل�معة  )جملة 

العدداالأول، ين�ير 2009.
الك�ص�ف عن حق�ئق غوامـ�س التنزيل وعيـون االأقـ�ويل يف وجوه التـ�أويل: جـ�ر اهلل    )19(
اأبو الق��صم حممود بن عمر الزخم�صري )467-538هـ(: ج120/1،  حت: ال�صيخ ع�دل 
اأحمد عبداملوجود وال�صيخ علي حممد املعو�س ود. فتحي عبدالرحمن اأحمد، مكتبة 

العبيك�ن - الري��س، ط1، 1418هـــ - 1998م.
)20(  ينظر: اأ�صلوب االلتف�ت يف البلغة العربية: د. ح�صن طبل: 26. دار الفكر العربي - 

الق�هرة، 1418هـ/1988م .
)21(  البلغة واالأ�صلوبية  نحو منوذج �صيمي�ئي لتحليل الن�س: هرني�س بليت : 53 ترجمة 

وتقدمي وتعليق: د. حممد العمري، اأفريقي� ال�صرق - املغرب ، 1999م.
)22(  فتح القدير اجل�مع بني َفّنَي الرواية والدراية من علم التف�صري: حممد بن علي بن 
دار  عمرية،  عبدالرحمن  د.  حتقيق:   .451/3 ج  )1250هـ(:  ت  ال�صوك�ين  حممد 

الوف�ء - املن�صورة، دار ابن حزم - بريوت، ط3، 1426هـــ - 2005م.
)23(  تف�صري التحرير والتنوير :حممد الط�هر ابن ع��صور: ج 79/16.

)24(  امل�صدر ال�ص�بق: ج 80/16.
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)25(  داللــة املعنى موقع املن�ص�وي للدرا�ص�ت والبحوث: د. عبدالوه�ب ح�صن حمد. موقع 
.http://www.minshawi.com/other/abdalwahab10.htm املن�ص�وي

)26(  يف جم�لية الكلمة )درا�صة جم�لية بلغية نقدية(: اأ. د. ح�صني جمعة: 159. من�صورات 
احت�د الكت�ب العرب - دم�صق، 2002م.الربهان الكا�سف عن اإعجاز القراآن 136.

)27(  امل�صدر نف�صه: 159.
ج�معة  )28(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 171 

النج�ح الوطنية –كلية الدرا�ص�ت العلي� )2003م(.
)29(  النحو الوايف : عب��س ح�صن : ج 573/3.

)30(  ينظر: تف�صري الك�ص�ف : ج 11/4.  
الثعلبي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اأحمد  اإ�صح�ق  اأبو  والبي�ن:  الك�صف  تف�صري  ينظر:   )31(
الني�ص�بوري: ج 209/6، دار اإحي�ء الرتاث العربي ، بريوت  - لبن�ن ، )10( اجزاء،  
ط1، 1422هـ - 2002م، وينظر : تف�صري الو�صيط يف تف�صري القراآن الكرمي )1928م(: 
ا، دار النه�صة م�صر للطب�عة والن�صر  حممد �صيد الطنط�وي: ج 24/9. )15( جزءاً
غرائب  الني�ص�بوري:  القمي  وينظر:  1988م.   ،1 ط  الق�هرة،  الفج�لة،   - والتوزيع 
القراآن ورغ�ئب الفرق�ن: نظ�م الدين احل�صن بن حممد بن ح�صني: ج 386/8. دار 

الكتب العلمية - بريوت، لبن�ن، )6( اأجزاء، ط 1، 1416هـ - 1996م.
)32(  ينظر:  التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور : ج 80/16.

   198 روؤوف:  رن� طه  والبلغيني:  اللغويني  بني  اله�م�صية  والداللة  املركزية  الداللة    )33(
)م�ج�صتري(، كلية الرتبية للبن�ت - ج�معة بغداد، 2002م.

)34(  معجم امل�صطلح�ت البلغية وتطوره�: د. اأحمد مطلوب: ج 180/2، الدار العربية 
1427هـ - 2006م. للمو�صوع�ت - بريوت ، لبن�ن، ط 1، 

)35(  د.عليمريلوحيفلورَج�ين: َبلغة الت�صبيه يف القراآن الكرمي. جملة الرتاث العربي 
http://  1414 �صعب�ن   -  1994 »ين�ير«  الث�ين  ك�نون   -  14 ال�صنة    -   54  : العدد 

.www.awu-dam.org/trath/ind-turath54.htm

عبدالرحمن  بن  حممد  الدين  جلل  االإم�م  البلغة:  علوم  يف  التلخي�س   : ينظر    )36(
العربي، ط1،  الفكر  دار  الربقوقي،  و�صرحه: عبدالرحمن  285. �صبطه  القزويني: 

1904م. 

)37(  ينظر:  قلق امل�صتقبل وعلقته ببع�س املتغريات لدى عينة من طلب كلية الرتبية ج�معـة 
االإ�صكندرية: اإبراهيم انور حممد فراج: 216. )م�ج�صتري(، ج�معةاالإ�صكندرية، كلية 

الرتبية،. )2006(.
عجيبة  بن  املهدي  بن  حممد  بن  اأحمد  املجيد:  القران  تف�صري  يف  املديد  تف�صري    )38(
اأحمد  325/3. )6( اجزاء، حت  العب��س:ج  اأبو  الف��صي  ال�ص�ذيل  االإدري�صي  احل�صني 

عبداهلل قر�صى ر�صلن، الن��صر : الدكتور : ح�صن عب��س زكى، الق�هرة، 1419هـ.
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)39(  حممد �صيد الطنط�وي: التف�صري الو�صيط للقراآن الكرمي : مج 24/9.
40/14، وينظر: تف�صري التحرير  تف�صري امليزان يف تف�صري القراآن: الطب�طب�ين: ج    )40(

والتنوير: حممد الط�هر ابن ع��صور: ج 81/16. 
)41(  ينظر : �صفوة التف��صري: حممد علي ال�ص�بوين: مج  214/2.

)42(  تف�صري اأنوار التنزيل وا�صرار الت�أويل: الق��صي ن��صر الدين اأبو �صعيد عبداهلل بن عمر 
ابن حممد ال�صريازي البي�ص�وي : ج 9/4. )5( اأجزاء، دار الفكر - بريوت، لبن�ن، 

1408هـــ - 1988م.

1984م.   )43(  ينظر: فن البلغة: عبدالق�در ح�صن: 178. دار الكتب  - بريوت، ط 2، 
)44(  ينظر: تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور: ج 81/16.

عجيبة:   بن  املهدي  بن  حممد  بن  اأحمد  املجيد:  القراآن  تف�صري  يف  املديد  تف�صري    )45(
ج326/3.

)46(  حممد �صيد الطنط�وي: الو�صيط يف تف�صري القراآن: مج 25/9.
اإبراهيم بن عمر  اأبو احل�صن  االآي�ت وال�صور: بره�ن الدين  تـن��صب  )47(  نظم الدرر يف 
اأجزاء،  527/4.  حتقيق: عبدالرزاق غ�لب املهدي، )8(  885هـ(: ج  البق�عي )ت 

دار الكتب العلميـة - بريوت،  1415هـ - 1995م.
)48(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق احمد �ص�لح: 26.

)49(  ال�صهيد ال�صلط�ن حممد اجلن�ب�ذي امللقب ب�صلط�ن علي �ص�ه )ت 14(: تف�صري بي�ن 
ال�صع�دة يف مق�م�ت العب�دة: ج 5/3. موؤ�ص�صة االأعلمي للمطبوع�ت - بريوت  ط 2، 

1408هـ.

)50(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق احمد �ص�لح: 47.
اجل�معية،  املعرفة  دار  اجلويني،  م�صطفى  د.  اأ.   .189 العربية  البلغة  اأو�ص�ط    )51(

1999م.

)52(  امل�صدر نف�صه : 181.
)53(  د. ب�صيوين عبد الفت�ح فيود : علم البي�ن: درا�صة حتليلية مل�ص�ئل علم البي�ن: 265. 
-ال�صعودية،  والتوزيع  للن�صر  الثق�فية   املع�مل  دار  والتوزيع،  للن�صر  املخت�ر  موؤ�ص�صة 

ط2، 1418هـ - 1998م.
)54(  تف�صري التحرير والتنوير : حممد الط�هر بن ع��صور:  ج 82/16.

)55(  امل�صدر نف�صه: 66.
)56(  تف�صري البحر املحيط: حممد بن يو�صف ال�صهري ب�أبي حي�ن االأندل�صي: ج 171/6. 

)57(  ينظر: اأ�صواء البي�ن يف اإي�ص�ح القراآن ب�لقراآن: حممد االأمني بن املخت�ر احليكني 
ال�صنقيطي املتويف 1393هـ: ج 302/4. )9( اأجزاء، دار ع�مل الفوائد للن�صر والتوزيع، 
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مطبعة جممع الفقه اال�صلمي - جدة، ط1 / 1426هـــ. وينظر: الو�صيط يف تف�صري 
القراآن: حممد �صيد الطنط�وي: مج 26/9. وينظر : تف�صري بي�ن ال�صع�دة يف مق�م�ت 
العب�دة: اجلن�ب�ذي: ج 3/3، وينظر : تف�صري املديد يف تف�صري القران املجيد: اأحمد 

بن حممد بن املهدي بن عجيبة: ج 325/3.
)58(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري (: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 141.

)59(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور: ج 83/16.
)60(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 141.  

)61(  ينظر: امل�صدر نف�صه : 170.
)62(  االنزي�ح يف الرتاث النقدي والبلغي: د. اأحمد حممد وي�س: 165. من�صورات احت�د 

الكت�ب العرب - دم�صق، 2002م.
)63(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي ) م�ج�صتري (: معني رفيق احمد �ص�لح: 129.

)64(  تف�صري املراغي: اأحمد م�صطفى املراغي: ج 44/16. مطبعة م�صطفى الب�بي احللبي، 
م�صر، ط1، 1365هـ.

)65(  غرائب القراآن ورغ�ئب الفرق�ن: نظ�م الدين احل�صن بن حممد بن ح�صني القمي 
الني�ص�بوري: ج 389/9.

)66(  الو�صيط يف تف�صري القراآن: حممد �صيد الطنط�وي : مج 27/9.
)67(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق احمد �ص�لح: 27.

)68(  امل�صدر نف�صه: 40.
)69(  اإر�ص�د العقل ال�صليم اإىل مزاي� الكت�ب الكرمي: حممد بن حممد العم�دي اأبو ال�صعود: 

ج 523/3. )5( اأجزاء، دار الفكر العربي  - بريوت، د.ط.
 - ال�صروق  دار  اأجزاء،   )6(  .2307/4 ج  اإبراهيم:  قطب  �صيد  القراآن:  ظلل  يف    )70(

بريوت، الق�هرة ، ط 17، 1412هـــ . 
)71(  ينظر: هموم املراأة )حتليل �ص�مل مل�ص�كل املراأة النف�صية(: د. مرفت عبد الن��صر: 

132. مط�بع �صت�ر بر�س للطب�عة والن�صر - الق�هرة، د.ت.

)72(  هموم املراأة )حتليل �ص�مل مل�ص�كل املراأة النف�صية (: 132.
)73(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور : ج 85/16.

)74(  اإر�ص�د العقل ال�صليم اإىل مزاي� الكت�ب الكرمي: حممد بن حممد العم�دي اأبو ال�صعود: 
ج 423/3، وينظر: الدر امل�صون  يف علوم الكت�ب املكنون: اأحمد بن يو�صف املعروف 
 - 1429هـ  ط2،  – دم�صق،  القلم  دار  ا،  جزءاً  )11(  .582/7 ج  احللبي:  ب�ل�صمني 

2008م.
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)75(  يف ظلل القراآن: �صيد قطب اإبراهيم: ج 2307/4.       
)76(  امل�صتوى البلغي يف �صورة مرمي )بحث(: د. في�صل ح�صني طحيمر: 651.

213. مطبعة املعرفة - الق�هر ة،   : اأبو اخل�صب: االأدب والبلغة  اإبراهيم علي  د.    )77(
1959م.

)78(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر ابن ع��صور :  ج 87/16.
)79(  ينظر: تف�صري امليزان يف تف�صري القراآن: الطب�طب�ين: ج 206/5.

)80(  ينظر: اأ�صواط البي�ن يف اإي�ص�ح القراآن ب�لقراإن: حممد االأمني بن املخت�ر احليكني 
ال�صنقيطي املتوفى 1393هـ: 302/4. )9( اأجزاء، دار علم الفوائد للن�صر والتوزيع، 
مطبعة جممع الفقه االإ�صلمي - جدة، ط1، 1426هـ، والو�صيط يف تف�صري القراآن: 
حممد �صيد الطنط�وي: مج 26/9. وينظر: تف�صري بي�ن ال�صع�دة يف مق�م�ت العب�دة: 
بن  حممد  بن  اأحمد  املجيد:  القراآن  تف�صري  يف  املديد  وتف�صري  ج3/3  اجلن�ب�ذي: 

املهدي بن عجيبة: ج 325/3.
)81(  ينظر: تف�صري البحر املحيط : اأبو حي�ن االندل�صي: ج 173/6. ينظر : تف�صري اأ�صواء 
التحرير  تف�صري  وينظر:   ،310/4 جملد  ال�صنقيطي:  القراآن:  تف�صري  يف  البي�ن 
والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور: ج 87/16، حممد �صيد الطنط�وي: الو�صيط يف 

تف�صري القراآن: مج 30/9.
)82(  تف�صري امليزان يف تف�صري القراآن : الطب�طب�ين: ج 42/14.

)83( تف�صري املديد يف تف�صري القران املجيد: اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة: ج328/3.
)84(  امل�صدر نف�صه: ج 328/3.

دار   .156/2 ج  741هـ(:  الغرن�طي )ت  ابن جزي  التنزيل:  لعلوم  الت�صهيل  تف�صري    )85(
الكتب العلمية، بريوت - لبن�ن، 1995م.  
)86(  مل اأعرث على ق�ئله على ح�صب م� اطلعت.

وينظر:   ،17/4 جملد  ال�صنقيطي:  القراآن:  تف�صري  يف  البي�ن  اأ�صواء  تف�صري  ينظر:    )87(
حممد �صيد الطنط�وي: الو�صيط يف تف�صري القراآن: مج 31/9.

)88(  ينظر: امل�صدر نف�صه: مج 31/9.
)89(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 139.

)90(  تف�صري الك�ص�ف : ج 13/4.
)91(  تف�صري التحرير والتنوير : حممد الط�هر بن ع��صور :  ج 188/16.

االأندل�صي: ج  ب�أبي حي�ن  ال�صهري  يو�صف  بن  املحيط :حممد  البحر  تف�صري   : ينظر    )92(
.172/6
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)93( Khadem N “Comparing the Efficacy of Dates and Oxytocin in 
the Management of Postpartum Hemorrhage” research publish  
Department of Internal Medicine، Shiraz E-Medical Journal ،Vol. 8، 
No.2، April 2007.

)94(  تف�صري البحر املحيط: حممد بن يو�صف ال�صهري ب�أبي حي�ن االأندل�صي: ج 176/6.
)95(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي ) م�ج�صتري (: معني رفيق احمد �ص�لح: 36.

)96(  امل�صتوى البلغي يف �صورة مرمي )بحث(: د. في�صل ح�صني طحيمر غوادره: 645.
)97(  امل�صدر نف�صه: 645.

)98(  يف البلغة العربية )علم البديع(: د. حممود اأحمد ح�صن املراغي: 71. دار العلوم 
العربية - بريوت، لبن�ن، ط1، 1991م.

)99(  تف�صري فتح القدير: ال�صوك�ين: ج 454/3.
)100( تف�صري امليزان يف تف�صري القراآن: الطب�طب�ئي : ج 43/14.

عجيبة:  بن  املهدي  بن  حممد  بن  اأحمد  املجيد:  القراآن  تف�صري  يف  املديد  تف�صري   )101(
ج329/3.

)102(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح : 27.
)103(   تف�صري امليزان يف تف�صري القران: الطب�طب�ئي: ج 43/14.

)104(  ينظر :العمدة يف حم��صن ال�صعر واآدابه ونقده: اأبو علي احل�صن بن ر�صيق القريواين 
الدين عبداحلميد،  42/2. حققه : حممد حميي  ج  – 456هـ(:   390 االأزدي )ت 
دار اجليل - بريوت لبن�ن، ط 4، 1972م. وينظر: املنزع البديع: اأبو حممد الق��صم 
 - املع�رف  مكتبة  الغ�زي،  علل  وحتقيق  تقدمي   .466 ال�صجلم��صي:  االأن�ص�ري 

الرب�ط، املغرب، ط1، 1401هـ - 1980م.   
)105(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 29.

)106(  امل�صدر نف�صه: 155.
)107(  غرائب القراآن ورغ�ئب الفرق�ن: نظ�م الدين احل�صن بن حممد بن ح�صني القمي 

الني�ص�بوري: ج 394/3.
)108( زاد امل�صري يف علم التف�صري: اأبو فرج عبدالرحمن بن علي بن اجلوزي )ت597هـ(: 
ج 128/3. )4( اأجزاء، حت: عبدالرزاق املهدي، دار الكت�ب العربي - بريوت، لبن�ن، 

ط1، 2000م.
)109(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 97.

)110(  امل�صدر نف�صه: 157.
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)111(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور: ج 95/16.
)112(  ينظر: نظم الدرر يف تن��صب االآي�ت وال�صور: بره�ن الدين اأبي احل�صن اإبراهيم بن 

عمر البق�عي)ت 885هـ(: ج 13/4.
)113(  ينظر: روح املع�ين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املث�ين: �صه�ب الدين ال�صيد 
ا، �صبطه و�صححه: علي  حممود االآلو�صي البغدادي: مج: 8، ج 409/16. )16( جزءاً

عبدالب�ري عطية، دار الكتب العلمية - بريوت، لبن�ن، ط 1، 1422هـ - 2001م.
)114(  ينظر: تف�صري امليزان يف تف�صري القراآن: الطب�طب�ين: ج 44/14.

)115(  امل�صدر نف�صه : ج 44/14.
)116(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي ) م�ج�صتري (: معني رفيق اأحمد �ص�لح : 83. وينظر: 
حتقيق:   ،173/15 ج  اللغة:  تهذيب  370هـ(:  )ت  االأزهري  اأحمد  بن  من�صور  اأبو 

حممد عو�س مرعب، دار اإحي�ء الرتث العربي - بريوت، ط1، 2001م. 
)117(  وينظر: مق�يي�س اللغة: اأبو احل�صن اأحمد بن ف�ر�س )ت 395هـ(: ج 497/4. حتقيق: 

عبدال�صلم حممد ه�رون، دار اجليل - بريوت، ط 2، 1402هـ – 1991م .
)118(  ال�صورة االأدبية يف القراآن الكرمي: د. �صلح الدين عبدالتواب: 59. اأدبي�ت ال�صركة 

امل�صرية للن�صر، لوجنم�ن - الق�هرة، ط1، 1995م.
)119(  ينظر: العمدة: اأبو علي احل�صن بن ر�صيق القريواين: ج 268/1.    

)120(  ينظر: امل�صدر نف�صه ج 266/1.
الوعرة  الدروب  العربية:  اإىل  الفرن�صية  من  االأدبي  الن�س  يف  اال�صتع�رة  ترجمة   )121(
ج�معة  اجلزائر،  )م�ج�صتري(،   .60 ن�صيمة:  لعداوي   : اأمنوذج�اً ال�ص�قة  والدروب 

مولود معمري- كلية االآداب، 2011/2010م .
)122(  امل�صدر نف�صه: 60. 

)123(  ينظر: يف ظلل القراآن: �صيد قطب اإبراهيم: ج 2307/4.
)124(  التف�صري الو�صيط للقراآن الكرمي: حممد �صيد الطنط�وي: مج 33/9.  

)125(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق احمد �ص�لح : 1859.
)126(  دالئل االعج�ز: اأبو بكر عبدالق�هر بن عبدالرحمن بن حممد اجلرج�ين النحوي 
)471 اأو 474هــ(: 306. قراأه وعلق عليه: حممود حممد �ص�كر، مكتبة اخل�جني، 

ط5، 2004م. 
تف�صري الفخر الرازي: حممد الرازي فخر الدين ابن العلمة �صي�ء الدين عمر    )127(
ا، دار الفكر للطب�عة والن�صر، بريوت  امل�صتهر بخطيب الري: ج 209/21. )32( جزءاً

- لبن�ن، ط1، 1401هـ 1981م.
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)128(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق احمد �ص�لح: 197.
حمي�صن  جعفر  حممد  دكتوراه(:  )اأطروحة  الكرمي  القران  يف  النف�صية  الداللة    )129(

الع�ر�صي: 13.  
)130(  خمت�صر تف�صري ابن كثري: حممد بن علي ال�ص�بوين: ج 450/2. )3( جملدات،  دار 

الر�ص�د، 1408هـ - 1988م.
)131(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور : ج 97/16.

)132(  اأ�صواء البي�ن يف اإي�ص�ح القراآن ب�لقراآن: حممد االأمني بن حممد املخت�ر اجلكني 
�صيد  حممد  الكرمي:  للقراآن  الو�صيط  التف�صري  وينظر:   .344/4 ج  ال�صنقيطي: 

الطنط�وي: مج 34/9.  
)133(  البلغة اال�صطلحية: عبده عبدالعزيز قلقيلة: 251. دار الفكر العربي - الق�هرة، 

ط 3، 1412هـ - 1992م .
)134(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر بن ع��صور:  ج 100/99/16.

)135(  ينظر: النحو الوايف: عب��س ح�صن: ج 120/4.
)136(  تف�صري التحرير والتنوير: حممد الط�هر ابن ع��صور :  ج16/99.

بن عجيبة:  املهدي  بن  بن حممد  اأحمد  املجيد:  القراآن  تف�صري  املديد يف  تف�صري    )137(
ج330/3.  وينظر: اإر�ص�د العقل ال�صليم اإىل مزاي� الكت�ب الكرمي: حممد بن حممد 

العم�دي اأبو ال�صعود: ج 426/3.
)138(  ينظر : اإر�ص�د العقل ال�صليم اإىل مزاي� الكت�ب الكرمي: حممد بن حممد العم�دي 

اأبو ال�صعود: ج 426/3.      
)139(  عب��س ح�صن: النحو الوايف: ج 413/4.

)140(  تف�صري اأنوار التنزيل واأ�صرار الت�أويل: البي�ص�وي: ج 14/4.
)141(  روح املع�ين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املث�ين: �صه�ب الدين ال�صيد حممود 

االآلو�صي البغدادي: مج: 8، ج 409/16. 
)142(  تف�صري اأنوار التنزيل واأ�صرار الت�أويل: البي�ص�وي: ج 15/4.

بن عجيبة:  املهدي  بن  بن حممد  اأحمد  املجيد:  القراآن  تف�صري  املديد يف  تف�صري    )143(
ج331/3.   

 - الفكر  دار   .360/354 عب��س:  ح�صن  ف�صل  د.  القراآين:  الق�ص�س  يف  ت�أملت    )144(
دم�صق ، 2001م. 

بن  اأحمد  بن  حممد  القراآين:  الن�س  يف  املعنى  حتديد  واإ�صك�لية  القراءة  فع�لية   )145(
جهلن: 80. 
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)146(  ينظر : امل�صدر نف�صه: 80.
)147(  تف�صري التحرير والتنوير : حممد الط�هر بن ع��صور :  ج 100/16.

)148(  امل�صتوى البلغي يف �صورة مرمي )بحث(: د. في�صل ح�صني طحيمر غوادره: 644-643.
)149(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي ) م�ج�صتري (: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 145.

)150(  ينظر: نظم الدرر يف تن��صب االآي�ت وال�صور: بره�ن الدين اأبي احل�صن اإبراهيم بن 
عمر البق�عي )ت 885هـ(: ج 532/4.

)151(  درا�صة اأ�صلوبية يف �صورة مرمي )م�ج�صتري(: معني رفيق اأحمد �ص�لح: 179.
)152(  اخلط�ب النقدي عند املعتزلة )قراءة مف�صلة للمقي��س النقدي(: د. كرمي الوائلي: 

1997م. 153. م�صر العربية للن�صر والتوزيع، الق�هرة، ط1، 

)153(  ينظر: االنزي�ح يف الرتاث النقدي والبلغي: د. اأحمد حممد وي�س: 9124. 
عن  نقلاً   .9152 جوئيل:  وت�مني،  ج�ن  مولينو،  لل�صعر:  الل�ص�ين  للتحليل  مدخل    )154(
17، املركزالثق�يف  ال�صعرية يف اخلط�ب البلغي والنقدي: حممد الويل:  ال�صورة 

العربي - بريوت، الدارالبي�ص�ء، 1990م. 
)155(  البلغة العربية يف �صوء منهج متك�مل: د. حممد برك�ت حمدي اأبو علي : 28.  دار 

الب�صري - عم�ن، االأردن، ط1، 1412هـ - 1992م.

)156(  علم البي�ن: درا�صة حتليلية مل�ص�ئل علم البي�ن: د. ب�صيوين عبدالفت�ح فيود: 168/167.  
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قيمة ال�ستاك ف - جذور

البلـــــد

ال�صعودية
االإم�رات

قطر
البحرين
م�صقط
الكويت
اليمن

* ال�صعودية ودول اخلليج العربي
* االأفراد يف الوطن العربي

* االأفراد خ�رج الوطن العربي
* املوؤ�ص�ص�ت ك�فة

)120( ري�الاً اأو م� يع�دله�
)40( دوالرااً
)45( دوالرااً
)60( دوالرااً

تر�صل قيمة اال�صرتاك على عنوان الن�دي �س.ب 5919 جدة 21432 ف�ك�صميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 10 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

االأردن
م�صر
املغرب
تون�س
�صوري�
لبن�ن

20 ري�الت
15 درهم�اً
15 ري�الاً

1٫200 دين�ر

1٫200 دين�ر

1 دين�ر
150 ري�الاً

2 دين�ر
10 جنيه�ت
25 درهم�اً

دين�ير  3

100 لرية

3 دوالرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وك�لة التوزيع االردنية )ارامك�س ميدي�(
�صندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عم�ن- اململكة االأردنية اله��صمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ص�صة االأهرام للتوزيع
14 �ص�رع اجللء

الق�هرة- جمهورية م�صر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�صندوق بريد 2007

دبي- دولة االأم�رات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�ص�صة االأي�م/ مكتب�ت االأي�م
�صندوق بريد 3262

املن�مة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�صر والتوزيع واالإعلن
�صندوق بريد 1107

�صنع�ء- اجلمهورية اليمنية
تلف�ك�س: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�صركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�صركة التون�صية لل�صح�فة )�صوترب�س(
3 نهج املغرب

�س.ب 719
تون�س 1000 - اجلمهورية التون�صية

تلفون:  216-71-322499+

• �صركة الظلل للن�صر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ص�صة العروبة التج�رية املحرتمني
�ص�رع ح�رثة بن �صهل �س. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�صركة ال�صريفية للتوزيع وال�صحف )�صو�صرب�س(
ملتقى زتقة رح�ل بن اأحمد وزنقة �ص�ن 

�ص�ت�س
�صندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�ص�ء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�صركة ال�صورية لتوزيع املطبوع�ت
برامكة- جت�ه ث�نوية التج�رة

دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�صعودية
- كنوز املعرفة - جدة �ص�رع ال�صتني

- مكتبة املتنبي - الدم�م
- مكتبة دار الزم�ن- املدينة املنورة

- مكتبة ال�صرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الري��س

- ومكتب�ت اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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